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DIÁRIO 
ANO XLI- N• 089 

l-ATA DA 190• SESSÃO, EM 15 DE AGOS-
TO DE 1986 

LI -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimento 

N9 344/86, de urgência para a Mensagem n9 
278/86, que propõe seja autorizado o GovernQ cio 
Estado da Bahia a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 450.900,00 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, para os fins 
que especifica. 

1.2.2- Discurso do Expediente 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Plano de 
Metas para a agricultura a ser anunciado hoje pelo 
Senhor Presidente da República. 

1.3 ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 152/83, que concede 
aponsentadoria especial aos que tenham sofrido res
trição ao livre exercício de atividade profissional em 
decorrência dos atas institucionais, complementares 
e legislação correlata. Aprovado em primeiro turno. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Mensagem n"' 278(86, em regime de urgência, nos· 
termos do Requerimento n' 344/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovadot nos termos do 
Projeto de Resolução nY 147/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redaçâo . 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 147/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

1.3.2- ComuilfcaÇão -da Presidência 

Convocação de· sessão extraordinâria a realizar-se 
hoje, às 12 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 191• SESSÃO, EM 15 DE AGOS-
TO DE 1986 --

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL. SABADO, 16 DE AGOSTO DE l'Jtl6 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
2.2.1- Requerimentos 

NY 345 f86, de urgência para a Mensagem n9 
266jS6 (n~' 398/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Sergipe a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
200.017,63 OTN. 

N~> 346/86, de urgência para a Mensagem n<~ 
283j86 (n9 414/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado da Paraíba a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
414.000,00 OTN. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n~' 232/&5, que torna 
isenta de todas as custas judici~rias e cartorári<is a 
ação ou contestação judicial de qualquer natureza, 
visando a preservação do meio ambiente. Aprovado 
em prímeiro turno. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Mensagem·n~' 266/86; em regime de urgência, nos 
termos do_ Requerimento n9 345/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~> 148/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 148/86, 
em regím~ de Jlrgência. Aprovada. lÃ promulgação. 

Mensagem n~> 283/86, ~m regime di:: urgência, nos 
termos do Requerimento n9 346/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 149/86, após pareceres-das 
comissões competentes. Â Comissão -de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n'~ 149/86, 
erl) regime de urgência. Aprovada. ~Â promulgação. 

2.3.2 - Comunicaçio da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 12 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 192• SESSÃO, EM 15 DE AGOS
TO DE Jg86 

3.1-ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 --Requerimentos 

- N9 347 f86, de urgência para a Mensagem n9 

2I9f86 (n~> 299, de 1986, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Contagem-MG a contratar 
operação de crédito. 

- N~> 348(86, de urgência para a Mensa$em n9 
284(86 (n"'415, de 1986, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado da Paraíba a contratar operação 
de crédito. 

3.3 '-~ORDEM DO DIA 

..:_ Projit-0-dC-Lei do Senado n'159/82, que proíbe 
a cobrança de taxa, emolumento ou remuneração, 
por parte dos agentes do Sistema Financeiro de Ha
bitação, nas cessões de direito oriundas de financia
mento. Aprovado em 11'> turno. 

3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n' 219/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nl' 347 f86, Tido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso~ 
lução n~' 150/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redaçào. 

--: _Redação final do Projeto_ de Resolução n9 
150/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação. 

- Mensagem nf 284 j86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 348/86, lido no Ex
pediente. Aprovada,_ nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 151/86, após pareceres das comissões com~ 
petetentes. À Comissão de Redação. 

- Redàção final do Projeto de Resolução n9 
151/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 
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lOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor·GerOI do Senado Federal 

JOSE LUCENA DANT AS 

Oiretor ExecutivO 

JOÀO DE MORAIS SilVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

3.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinãria a realizarMse 
hoje, às 13 horas e 2 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 193• SESSÃO, EM 15 DE AGOS-
TO DE 1986 

4.1-ABERTURA 
4.2- EXPEDIENTE 
4.2.1 - Requerimentos 

- Nt 349/86, de urgência para a Mensagem nl' 
187/86 (nt 242/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeítu~ 
ra Municipal de Jussara-GO a contratar operação de 
crédito. 

- N~> 350/86, de urgência para a Mensagem n9 

297/8.6 (11_9._430/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizado o Gover
no do Estado da Paraíba a contratar operação de cré
dito. 

4.3-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n~' 290/80, que altera 

dispositivo da Lei n'll' 5.107, de 13 de setembro de 
1966. Aprovado em 1~' turno. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n~' 187/86, Cm regime de urgência 

nos termos do Requerimento n~' 349/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução nl' 152/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redaçilo. 

-- Redaçào final do Projeto de Resolução n'~' 
152/86, -em regime de urgência. Aprovado. Á promul
gação. 

-Mensagem nY 297/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nl' 350/86; TidO no Ex
pediente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 153}86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redaçil.o. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
153(86, em regime de urgência. Apfovado. Â pt'Orilu1-
gação. -- -- --

4.3.2 --Comunicaçil.o da Presidência 
ConvoCação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 13 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS~ 
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Semestral 

Cz$ 92.00 

Cz$ 46.00 

Exemplar Avulso: Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

4.4- ENCERRAMENTO 
5-ATA DA 194• SESSÃO, EM 15 DE AGOS-

TO DE 1986 
5.1-ABERTURA 
5.2- EXPEDIENTE 
5.2.1- Requerimentos 

- N9 351/86. de urgência para a Mensagem n9 
184/86 (n9 329, de 1986, na origem), do Senhor Presi~ 
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Calêl.as Novas-GOa contra
tar operação de crédito. 

- Nv 352/86, de urgência para a Mensagem nl' 
224/86, que propõe que seja autorizado o Município 
de Santa Cruz de Cabrália-BA, a contratar operação 
de crédito. 

5.3 -~ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n~' 241/82, que dispõe 

sobre a exploração da navegação turística ~no trans
porte de passageiros, ao longo da costa brasileira e 
entre portos brasileiros e dá outras providências. 
Aprovado em 1'~ turno. 

5.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n' 184/86, em regime de urgência 

nos termos do Requerimento nY 351/86, lido no Ex
pediente. Aprovada. nos termos do Projeto de Reso
lução n~> 154/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n~> 
154/86, em regime de urgência. Aprovada. Â prOmul
gação. 

-Mensagem n~' 224/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 352/86, lido no Ex
pediente. Aprovada. nos termos do Projeto de Reso
lução n9 155/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão d~ Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
155/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

5.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 13 horas e 33 minutos, com Or~em do Dia 
que designa.--- -

5.4- ENCERRAMENTO 
6-ATA DA 195• SESSÃO, EM 15 DE AGOS

TO DE 1986 
6.1-ABERTURA 
6.2- EXPEDIENTE 

6.2.1- Requerimentos 
- N9 353/86, de urgência para a Mensagem n' 

168/86 (n~> 220/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submentendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Cabeceiras-GO a contratar operação 
de crêdito. 

- N~' 354/86, de urgência para a Mensagem n' 
200/86 (nY 266/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de ltapira-SP a contratar operação de 
crédito. 

63-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n~' 297/85, que acres

cênta dispositivo à Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nacional de Trânsito), para o fim de 
determinar a inclusão de um representante da Asso~ 
ciação Brasileira de Medicina de Tráfego no CON
TRAN. Apr~vado em 1' turno. 

6.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n~> 168/86, em regiril.e de urgência, 

nos termos do Requerimento n'~ 353/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~' 156/86, após pareceres das comissões com
petentes. Á Comissão de Redaçio. 

- Redação final do Projeto de Resolução nl' 
!56/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação 

- Mensagem n9 200/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 354/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 157/86, após pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redaçào. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
157/86, em regime de urgência. Aprovada. Â pro
mulgação. 

6.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 13 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

6.4 __:ENCERRAMENTO 

7- ATA DA 196• SESSÃO, EM 15 DE AGOS
TO DE 1986 

7.1- ABERTURA 
7.2- EXPEDIENTE 
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7.2.1- Requerimentos 
N"' 355/86, de urgência para a Mensagem n"' 

163/86 (n"' 111/S-6, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Rio Pardo (MG) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 530.230,50. 

N9 356/86, de urgência pitra a Mensagem nl' 
299/86 (n"' 432f86, na origem), pela qual o Senhor 
Pr~idente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Oeiras (PI) a contratar ope
ração de crêdito no valor em cruzados equivalente a 
46.138,06 OTN. 

7.J :__ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n" 302/80, que acrescen

ta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho. 
Aprovado, em primeiro turno, com emendas. 

7.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Mensagem n~' 163/86, em regime de urgência, nos 

termos do Requerimento n~' 35S/86,1ido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
projeto de Resolução n' 158/86, após pareceres das 
comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 158/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

Mensagem n' 299/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento nl' 356/8_6, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada, no~ te~mos _do 
Projeto_ de Resolução_ n~' 159/86, após parecereS das 
comissões compet~ntes. Á Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de ·Resolução nl' 159/86, 
em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

7 .3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 14 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

7.4- ENCERRAMENTO 

ATA DA Í97•SESSÃO, EM 15DEAGOSTÓ DE~ 
1986 

8.1-ABERTURA 
8.2- EXPEDIENTE 
8.2.1 - Requerimentos 

- Nl' 357 (86, de urgência para _o Projeto_ t;Ie Lei 
da Câmara nl' 87f86, que considera Patrimônio His
tórico Nacional a cidade de Cametá, no Estado do 
Parâ. 

- N'~' 358/_86, de urgência p3ra a Mensagem n' 
302/86, do Senhor Presidente da República, subme-
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado o Governo do Distrito Federal a 
contratar operação de crédito. 

8.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 21/86 (ri' 

6.696/85, na casa de -oiígem), que cria cargos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tri~ 
bunal Regional do Trabalho da 13• Região, a que s~ 
refere a Lei n~' 7.324, de IS de junho de 1985, e dâ ou~ 
tras providências. Aprovado. Ã sanção. 

8.3.1- Matérias apreciadas após~ _Ordem do Dia 
- Projeto de Lei da Câmara nl' 87/86, em iegime 

de urgência, nos termos do Requerimento n~' 357/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
missão competente. À sanção. 

-Mensagem n~' 302/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n' 358/86, lido no Ex
pediente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n~' 160/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de- Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nl' 
160/86, em regime de Urgê-.lda. Aprovada. Ã promul-
gação. - -- ---

8.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 14 horas e 27 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

8.4- ENCERRAMENTO 
9-ATA DA 198• SESSÃO, EMI5 DE AGOS-

TO DE 1986 
9.1-ABERTURA 
9.2- EXPEDIENTE 
9.2.1 - Requerimentos 

N~' .3-59/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou
tros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n' 
198/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado Federal prop(l~ta 
para que a Prefeitura Municipal de Gravataí (RS) 
possa contratar operação de crédito. 

N9 360/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou~ 
tros Srs. Líderes, de urgência para Mensagem n' 
220(86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado Federal propC?sta 
para que a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) 
possa realizar operação de crédito. 

'T.3 ~O ROEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n"' 279/85, que estende 
aos servidores públicos civis, aposentados por tempo 
de serviço e por invalidez simples, o reposicionamen
to, de até doze referências, jâ deferido aos servidores 
em atividade. Aprovado, com emenda, em Jl' turno. Ã 
Comjssão de Redação. 

9.3.1 -Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia 
Mensagem n9 198/86, em regime de urgência, nos 

termos do Requerimento n"' 359/86. lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n' 161 f86, após pareceres das 
comissões técnicas. Ã Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 161, de 
1986, em regime de urgência. Aprov~tda. À promul
gação. 

Mensagem n'i' 220/81>; eni iegime dC uigência, fios 
termos do Requerimento n~' 360/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 162/86, após parece~es-~_as 
comissões competentes. Ã Comissão de Rei:lação~ 

Redação final do Projeto de Resolução n' 162, de 
1986, em regiine de urgência. Aprovada. À promul~ 
gação. - -- -

9.3.2 - Comunicação da PresiJiência 
Convocação de sessão, extraordinária a realizar-se 

hoje, às 14 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

9.4- ENCERRAMENTO 

10- ATA DA 199•SESSÃO, EM 15 DE AGOS
TO DE 1986 

10.1- ABERTURA 

10.2- EXPEDIENTE 

1_0.2.1 -:- Requerimentos 

- N'i' .361/86, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n"' 154/86, que cria Junta de Conciliação e 

_ Julgamento na 3• Região da Justiça do Trabalho. 
- N"' 362/86, de urgência para a M~nsag~m n"' 

301/86 (n' 433(86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação do Se
nado Federal pedido do Governo do Distrito Federal 
pata contratar empréstimo externo no valor d~ FF 
38.000.000,00. 

10.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução nl' 62/86, que autoriza a 
Prefeitur~ Municipal de Pedras Grandes (SC) a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
331.865,03-. Aprovado. À Comissão de Redação. 
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10.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei do Senado n' 154/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n' 361/86, 
Udo no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. Ã Comissão 
de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 
I 54/86, em_regime de urgência. Aprovada. A sanção. 

- Mensagem n~' 30 lf86, em regime de urgência, 
. nos termos do Requerimento n'i' 362/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 163/86, após pareceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação ·final do Projeto de Resolução n' 
163/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação, 

10.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 15 horas e 2 minutos com Ordem do Dia que 
designa. 

10.4- ENCERRAMENTO 

11- ATA DA ZOO• SESSÃO, EM 15 DE AGOS
TO DE 1986 

11.1- ABERTURA 

11.2 -EXPEDIENTE 

11.2.1 - Requerimentos 

- N.,. 363-/86, de urgência para a Mensagem n9 
196/86, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do .Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Gaia
tuba - GO a contratar operação de crédito. 

- N~' 364/86, de urgência para a Mensagem n' 
244/86, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Mara
nhão, a contratar operação de crédito. 

11.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n~' 63(86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araranguá- SC a contratar 
empréstimo no valor de CzS 629.7 58,86. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. 

1 1.3.1 - Matéri~s apreciadas aplis a Ordem do Dia 

- Mensagem nt 196/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~' 363/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 164/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
t 64 f86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-- Mensagem n~' 244/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n'i' 364/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n' 165/86, após parecer~s das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
I 65/86, em regime de urgência, Aprovada. À promul
gação. 

i 1.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a: realizar-se 
hoje, às 15 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

11.4 - ENCERRAMENTO 

12- ATA DA 201• SESSÃO, EM IS DE AGOS
TO DE 1986 

12.1 - ABERTURA 

12.2- EXPEDIENTE 
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12.2.1 - Requerimentos 

- N9 365/86, de urgência para a Mensagem n"' 
183/86 (n'~' 238/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Cachoeira do Sul- RS a contratar 
operação de crédito. 

- N9 366/86, de urgência para a Mensagem n• 
288/86 (n11420/86, mi origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu-' 
ra Municipal de Teófilo Otoni- MG, a contratar 
operação de crédito. 

12.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 67/86, que autoriZa a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus-RN a contratar 
empréstimo no valor de Cz$ 452.749,57. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

12.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Mensagem n9 183/86, em regime de urgência 

nos termos do Requerimento n' 365/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 166/86, após pareceres das comissões com-
petentes. A Comissão de Redaç~o. . . ___ _ 

- Redação final do Projeto de Resoluçfu) n' 
166/86, em regime de urgência. Aprovada. A promul· 
gação. 

- Mensagem n9 288/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n"' 366/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 167/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resoh,1ção n9 
167/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação. 

12.3.2 - Comunicação da Presidência 

Corivocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 16 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia, 
que designa. 

12.4- ENCERRAMENTO 

13-ATA DA 202•SESSÃO,EM 15DEAGOS-
TO DE 1986 

13.1- ABERTURA 
13.2- EXPEDIENTE 
13.2.1 -Requerimentos 

- N9 367/86, de urgência para a Mensagem n"' 
272/86; do Senhor Presidente da República subme
tendo à deliberação do Senadó Federal pleito da Pre
feitura Municipal de Nova Lima- MG, que objeti
va contratar operação de crédito. 

- N' 36.8/86, de urgência para a Mensagem n9 
282/86, (n9 413/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submete à aprovação do Senado Fede~ 
ral proposta para que ~a autorizada a Prefeitura 
Municipal de Alvarenga- MG a contratar operação 
de crédito. 

13.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n' 150/85, que aprova o 
Regulamento de Pessoal do Senado F~deral e dâ ou
tras providências. Votação adiada para o dia 27 do 
corrente, em virtude do Requerimento n"' 323/86. 

i3.3.1 - Matérias apreciadas após"~ Õrdem do Dia 

~· Merisageffi n9 272/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n9 367/86, lid9 no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 168/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissio de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' ~ 
168/86, em regime de urgência, Aprovada. Ã promul
gação. 

- Mensagem n"' 282/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n9 368/86, lido no Ex
pediente:. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 169/86, após pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
169/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação. 

13.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às t 6 horas e 20 minutos, cOrri Ordem do Dia 
que designa. 

13.4- ENCERRAMENTO 

14-ATA DA 203•SESSÃO, EM 15 DE AGOS
TO DE 1986 

14.l ~ABERTURA 
14.2- EXPEDIENTE 

14.2.1- Requerimentos 

- N9 369/86, de urgência para a Mensagem n9 
139/86, (n9 183/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de L~ges (SC), a contratar ope
ração-de crédito no valor de Cz$ 1.301.712.52 

- N"' 370/86, de urgência para a Mensagem n' 
222(86, (n"' 302/86, na origem}, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura· Municipal de Monsenhor Gil (PI) a con
tratar operação de crédito no valor em cruzados cor
responde~t~~ .. 4.898,08 OTN 

14.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto_de Lei do Senado n"' 231/85, que dispõ.e 

sobre a criação da Polícia Florestal e dâ outras provi
dências. Aprovada em primeiro turno. 

14.3.1- Matérl_as apreciadas após a Ordem do Dia 

Mensagem n' t39j86,·em regime de urgê"ncia, nos 
termos do Requerimento n"' 369/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n"' 170/86, após pareceres das 
comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução D"' 
170 j86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-Mensagem n"' 222/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 370/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n"' 171/86, ap?s pareceres da 
comissões competentes. Â Coniissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Res~lução n9 
171/86, em regime de urgência. AprovadL A promul
gação. 

14.3.2- Comunicação da Presidência 

ConvOcação de sessão extraordinâria a realizar-se 
hoje, às 16 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

14.4- ENCERRAMENTO 

15- ATA DA 204• SESSÃO, EM 15 DE AGOS-
TO DE 1986 

15.1 -ABERTURA 

15.2- EXPEDIENTE 
15.2.1- Requerimentos 
- N9 371/86, de urgência para a Mensagem n"' 

189/86, (n"' 244/86, na origem}, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Pires do_Rio (GO) a contra
tar operação de crédito no valor de C~S 1.673.618,16. 
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- N"' 372/86, de urgência para a Mensagem n"' 
280/86, (n9 411/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado do Amazonas a contratar ope-
raçM de crédito no valor em cruzados corresponden
tes a 236.315.78 OTN , 

15.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmaran"'175f85- Comple
mentar (n"' 180/81- Complementar, na Casa de ori· 
gem), que altera a Lei Complementar n"' 35, de 14 de 
março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. Aprovado. Â sanção. 

15.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Mensagem n' 189/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n' 371/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 172/86, após pafeceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
172/86, em regime de urgência. Aprovada. A promul~ 
gação. 

- Mensagem n9 280/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n' 372/86, lido no .Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 173/86, aPós pareceres das 
comissões ·competentes. Â Comissão de Redação. 

- Rcdação final do Projeto d~ Re&.o1ução n"' 
I 73/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

15.3.2 - ComP:Jlicação da Presidência 

ConVoCãção de sessão extraordinâria a realizar-se 
hoje, às 16 horas e 52 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

15.4- ENCERRAMENTO 

16- ATA DA 205•SESSÃO, EM 15 DE AGOS-
TO DE 1986 

16.1- ABERTURA 

16.2- EXPEDIENTE 

16.2.1- Requerimentos 

~ N"' 373/86 de urgência para o Mensagem nt 
160/86 (n"' 209/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do So
nado proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Buriti Alegre (GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 207.187,80 (duzen
tos e sete mil, cento e oitenta e sete cruzados e oitenta 
centavos). 

- N9 374/86 de urgência para a Mensagem n9 
180/86 (n"' 234/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado de São Paulo a contratar operação de cr~
dito .no valor_.de Cz$ 5.261 .. 593,05 (cirico milhões, du
zentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e 
três cruzados e cinco centavos). 

!6.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n~ 1/83, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações 
no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n"' 
4.117. de27de agosto do 1262).Apr<nado oqmenu:n. 
da. A Comissão de Redação. 

16.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n9 160/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n"' 373/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n"' 174/86, após pareceres das 
comissões técnicas. A Comissão de Redação. 
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- Redação _ final do Projeto de_ Resolução n' 
l74f86; em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem n~' 180/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento nl' 374, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n'>' 175f86, após pareceres das comissões fécni
cas. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
175/86, em r"egimc: de urgência. Aprovada. À prC'I· 
mu{gacão. 

16.3.2 - Comunicação da Presidência. 

Convocação de sessã.o extraordmãria a realizar-se 
hoje, às 17 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa~ 

16.4- ENCERRAMENTO 

17-ATA DA 206•SES,SÃO,EM IS DE AGOS-
TO DE 1986 

17.1-ABERTURA 

17.Z- EXPEDIENTE 
17.2.1- Requerimentos 

- N9 375/86, de urgência para a Mensagem nf 
137/86, pela qual o Senhor Presidente da Repóblica 
submete à apreciação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre de Goiãs (GO), a contratar operação 
de crêdito no valor de CzS 645.962,99. 

- NQ 376/86, de urgência para-o Projeto de te{ do 
Senado nQ 75/86, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a emissão de selo da ECT, 
e dâ outras providências. 

- N9 377/86, de autoría do Sr. SenadOr Enéas Fa
ria, solicitando informações ao Poder Executivo. 

17.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado nQ 8/85, que modifica 
dispositivo do Código Nacional de Trânsito (Lei nv 
5.108, de 21 de setembro de 1966), de modo a estabe
lecer a facultatividade do uso de cint() de segurança 
nos veiculas. Aprovado nos termos do substitutivo. A 
Comissão de R.edação. 

17.3.1- Matérias apreciadu apôs a Ordem do Dia 

-Mensagem nQ 137 f86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 _375/86~ lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 176/86, após pareceres das 
comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de R~olução n9 
176/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação. 

Projeto de Lei do Senado n9 75/86, cm regime de 
urgência, nos termos dõ Requerimento n9 376/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovada nos 
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termos do s.ubstitutivo, após pareceres das comissões 
competentes. A Comissão de ~edação. 

- Redação final do Substitutivo apresentado ao 
Projeto de Lei do Senado n" 75j86. Aprovada. Ã Câ
mara dos Deputadas. 

17.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JOSE IGNJC/0 FERREiliA - Co
locações sobre a administração di eneriia brasileira. 

17 .3.3- Comunicação da Presidência. 
Cánvocação dã sessão extraordinária a reaHzar-se 

hoje, às 17 horas e 43 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

17.4- ENCERRAMENTO 

18-ATA DA 207•SESSÃO, EM 15DEAGOS-
TO DE 1986 

18.1-ABERTURA 

18.2- EXPEDIENTE 

18.2.1- Requerimentos 

- N9 378/86, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nQ 26/84 (n" 3.004/80, na Casa de origem), 
que regula a responsabilidade civil das empresas de 
õnibus no transporte de passageiros. 

- N9 379/86, de urgência a MeJ)sagem n9 267/86, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito. 

18.3- ORDEM DO DIA 

--Projeto de Lei do Senado n'~ 232/81, que autori~ 
za o Poder Executivo a instituir adicional sobre o 
preço ao consumidor de cigarros, charutos e fumo 
para cachimbo, revertendo o produto dessa arreca
dação para o ensino de 19 e 29 Graus. Aprovado em 1" 
turno._ 

18.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n9 26/84, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento nQ 378(86, 
Udo no Expediente. Aprovãda, após pareceres das 
Comissões competentes. A sanção. 

- Mensagem n\' 267/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n9 379/86, lido no Ex~ 
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lu~ão n9 177 {86, após pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

~ Redação final do Projeto de Resolução n9 
177/86, em regime de urgência. aprovada. À promul-
gação. " 

18.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar~se 
hoje, às 18 horas com Ordem do Dia que designa. 

18.4.- ENCERRAMENTO 
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19-ATA DA 208•SESSÃO, EM IS DE AGOS
TO DE 1986 

19.1-ABERTURA 

19.2- EXPEDIENTE 

19.2.1- Requerimentos 

N" 380(86, de urgência, para a Mensagem nv 
238(86, (n' 331(86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada à 
Prefeitur3: Municipal de Ituporanga (SC), a contratar 
operação de crédito no valor, em cruzados, corres
pondente a 44.886,47 OTN. 

Nv 381/86, ôe urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara nQ I24/85(n94.014/84, na origem), que proí
be a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasi
leiras e dá outras providências. 

19.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 263(84, que acrescen
ta dispositivo ao capítulo das disposições gerais (IV) 
da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa 
normas de organização e funcionamento do ensino 
superior e sua articulação com a escola média, e dá 
outras providências. Aprovado nos termos do substi
tutivo. À Comissão de Redação. 

19.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Di~ 

Mensagem n9 238/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 380/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução nv 178/86, após pareceres das 
comissões competentes. A Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 178/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n9 124/85, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento nQ 381/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Prejudicado 
por inexistência de quorum, após usarem da palavra 
os Srs. Octávio Cardoso, Alfredo Campos, Amir 
Gaudêncio e Maurício Leite. 

19.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JOSE IGNA-C/0 FERREIRA
Dívida dos países da América Latina.. 

19.3.3----: Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessãõ-. -

19.4- ENCERRAMENTO 

20-MESA DJRETORA 

21- LIDERES E VICE-LIOERES DE PARTI
DOS 

22- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

... · 

Ata da 190\1 Sessão, Em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa-

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte_....,.-- Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite- José Urbano -Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
--Luiz Cavalcante- Louri val Baptista- Passos Põe-

to- Jutahy Magalhães - A!aor Coutinho- Luiz Via
na- João Calmon- José lgnácio Ferrdra- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Alfredo Campos- Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Gastão Müller - José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Amor 
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Damiani - Ivan Bona to- Carlos Chiarelli -OctáVio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a. proteçào de DeLts, iniciamo_s nossos __ trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

l9MSecretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 344, de I986 

Regueremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n<? 278, de 
1986, que propõe seja autorizado o Governo do Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 450.900,00 OTN, junto à 
Caixa EconômiCã. Federal, para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986.- Nivaldo Ma
chado - _Octá~io Cardoso - Alfredo Campos. 

O SR PRESIDENTE (HéHo Gueiros) - Na forma 
regimental, o requerimento que acaba de ser lfdo s_erã vo
tado após a Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. _ 
Concedo a palavra ao eminente Senador B~nedito 

Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jornais de hoje, não sei se com _fidelidade, estam
pam notfcias das providências do Executivo Federal 
quanto n um programa especial para a agricultura, espe
lhando algumas medidas que seriam adotadas para o 
presente ano e, também, uma projeção que íria até o ano 
agrícola de 1989. Um fato curioso, Sr. Presidente, é que, 
em realidade, mais uma vez, se configura o domíniO total 
e absoluto dos interesses da economia urbana, em detri
mento da econo-mia rural, isso no momento em que o 
Brasil mobiliza as suas parcas reservas de divisas para 
importar produtos que sempre foram excedentes comer
ciais no Brasil, como- é o caso da carne, de modo espe
cial. Sabem V. Ex•s o quanto o Brasil já pesou na expor
tação mundial de carne; seja carne in natura, ou seja car
ne industrializada. Mas o certo é que no mesmo noti
ciário quanto às medidas que serão postas em prática 
pelo Governo, aliado ao fato de que já foram concretiza
das por parte do Governo Federal a contratação da im
portação de 190 mil toneladas de carne, além daquelas 
que já foram sendo a_u_torizadas ou continuam sendo au
torizadas para as empresas privadas também importa
rem, no entanto, Sr. Presidente, a notícia que se tem é 
que os bancos oficiais estão proibidos de fazerem qual
quer tipo de atendimento à pecuária de corte e, também, 
nas medidas anunciadas de ontem, a única alusão que se 
faz ao setor é que seria criado um grupo de trabalho para 
apresentar num prazo determinado um estudo, estudo 
esse que indicaria as futuras providências que seriam to
madas pelo Governo para incentivo ao setor da pecuária 
de corte e conseqüentemente da pecuária de leite, vez 
que, como eu disse, o noticiário não alude à pecuária bo
vina, seja de corte, seja leiteira senão no que diz respeito 
a esse aspecto do chamado grupo de trabalho que vaies
tudar a questão. 

Ainda ontem eu ressaltava aqui, Sr. Presidente, o fato 
de que noS" governos anteriores não havia uma proibição 
formal quanto à aplicação dos recursos mingUados a 
cada ano na ~gricultura, e pelas instruções d_o Banco 
Central na escala das prioridades o último item era exa
tamente o da pecuária bovina, quando sequer os recur
sos atingiam o antepenúltimo ou penúltimo item· i10 ,que 
diz respeito à contemplação no crédito rural. Vale dizer, 
não era proibido, mas recurso algum sobrava para o 
atendimento. Hoje, talvez, em um gesto de represália, de 
represália absurda e indevida, mas o certo é que hâ uma 
proibição, há uma ordem de serviço, há uma portaria 
proibindo esse tipo de contrato com os pecuaristas da 
pecuãria de corte na área bovina. 

Ora, Sr. Presidente, se de 1979 a esta parte, incluindo-o 
ano de 1986, ante os números anunciados do que seria 
aplicado na agricultura e aí envolvendo inclusive os re
cursos despendidos pela CFP _n_um monopólio da comer~ 
cialização que hoje detém ar os recursos destinados.à. 
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CFP para a comercialização, o ceriõ 6, Sr. Presidente, é 
que mesmo em 1986 o que está destinado à agricultura 
no Brasil não representa 50% daquilo que foi despendido 
em 1979. 

Ora, Sr. Presidente, esse fato não é novo porque a par
tir daquele ano vieram num decrescendo constante os re
cursos destinados à agropecuária, conforme jã aludi, 
para chegarmos a essa situação que aí está: de exporta~ 
dores passamos a importadores - e só Deus sabe, Sr. 
Presidente, e só Deus sabe o quanto de recursos, o quan
to de divisas, se é que vamos continuar a t!!.r excedentes 
na nossa Balança Comercial para o exterior, porquejã a 
esta altura me assalta a dúvida de que faltando recursos 
para o setor primãrio, um setor de retorno rápido, que 
não sofre nesse_ aspecto nenhuma competição porque 
não há nenhum setor da economia que tenha um retorno 
tão rãpido quanto a agropecuária, ele esta- recebendo 
esse tipo de tratamento. Crescem em mim as dúvidas, Sr. 
Presidente, em que venhamos a ter no ano vindouro, as 
possibilidades de exportações, que sem dúvida alguma 
ainda têm o seu fulcro no setor primário da economia, e 
aí ressaltando de maneira notável a agricultura e a pe
cuária. 

Pois bem, Sr. Presidente, eu gostaria, nesta oportuni
dade, de trazer à consideração dos Srs. Senadores, al
guns dados, alguns números que ainda estão sendo pes
quisados por mim. Mas, como a espécie de chamamento 
da atenção de meus pares, prometendo trazer um estudo 
mais apurado, como aliás sabem V. Ex•s é do meu feitio, 
eu espero em breves dias, Sr. Presidente, poder através 
de quadios e números comparativos, emprestar ao Exe
cutivo a minha contribuição para que não se repita aqui
lo que já é secular nesse País, o desapreço total à agrope
cuâria .,.--ao ponto de chegarmos a esse nível absurdo, a 
esse nível, repito, e ressalto, que é o de sairmos da con
dição de grandes exportadores, com as perspectivas de 
sermos os maiores provedores mundiais de alimentos, de 
estarmos hoje, relegados à condição de meros importa
dores~-

Sr. Presidente, para concluir- não que eu seja muito 
esperançoso de que isso seja o bastante para motivar e 
sensibilizar os nossos tecnocratas - gostaria de dar um 
exeillpl_() eloq~~~te, e de _rtl._()do esp~ial para os da mif!ha 
geraçao; Seliã: coinO_q_Ue refreScar-a -metnóiiã dessesem
pedernidos, também, se lembrássemos aqui que a Ale
manha quando se preparava para o grande salto das am
bições do seu lamentável ditador, Adolf Hitler, 
preocupou-se, antes e sobretudo, em prover-se de ali
mentos, tendo ao seu lado o vizinho Joseph Stálin que, 
também, jã àquela altura, frustrado com todos os seus 
planos qüinqüenais para a agricultura, não obtendo pro
dução pra saciar a demanda interna, enxergar na Polô
nia, pela fama e pela realidade polonesas de então, de se
rem os poloneses grandes e talvez os maiores agricultores 
do mundo, pela feição e pela dedicação_com que promo
viam o amanho da terra. O certo é que a Polôn'ia pagou 
pelo pecado de ser um país farto e grande produtor de 
excedentes agrícolas. Daí por que_ela foi partilhada entre 
os dois ditadores, partilhada na maior sem-cerimônia e 
assistida, graças à pusilanimidade, do Ocidente, àquela 
altura, 

A verdade, Sr. Presidente, é que a Polônia, não faz 
muitos anos, sabem V. Ex•s, que era objeto da cobiça, 
pagou caro por ser um grande produtor de excedentes 
agrícolas. Com um modelo pseudo-socialista, com um 
regime comunista ali implantado, com essa balbúrdia 
que se intenta sub-repticiamente fazer no setor da agro
pecuária, no Brasil, que se intenta efetivamente implan
tar no Brasil, a Polônia hoje, para tristeza e vergonha do 
seu próprio povo, é um país de filas imensas, de escassez 
permanente e de uma fome sem perspectiva~. 

Estariam os nossos tecnocratas, Sr. Presidente, inte
ressad_os em levar o Brasil a esse vexame, a essa situação? 
Inquestionavelmente, estão, Sr. Presidente, porque are
sultante aí já está: já somos hoje impõrtãd-ores, apesar de 
num passado não muito longínquo, quando ainda se 
dava alguma atenção à agropecuãria, enfrentando as se
cas prolongadas do Nordeste, ainda assim o Brasil era 
exportador de alimentos. 

No ano passado não tivemos seca no Nordeste, Sr. 
Presidente, pelo contrário; tivemos um incremento ex
traordinário na produção agrícola, graças exatamente à 
produção nordestina. E eis que este ano somos grandes 
importadores de comida. 
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Vale pois, Sr. Presídentt:, em largas pinc_eladas, e em 
mal alinhavadas palavras estas minhas observações, por
que espero em Deus, quem sabe, talvez pela providência 
do alto, possam elas chegar a esses corações endurecidos 
dos tecnocratas, a essas consciências, que me pareCem, a 
esta altura, embutidas numa manta impermeável de gor
dura e, por isso, incapazes de uma sensibilidade maior. 

Mas voltarei ao tema, Sr. Presidente, esperando como 
eu disse, trazer uma contribuição mais substantiva, fun
dada em dados concretos, em números,-que a esta altura 
não julgo conveniente mencioná-los, porque não sou ca
paz, ainda, de citá-los com precisão e não assumiria o 
risco de colocar-me diante do Senado, na posição daque
le inconseqUente, capaz de citar números que não sejam 
fundados na realidade. 

E é por tudo isso, Sr. Presidente, agradecendo a 
atenção de V. Ex's. que prometo, no menor espaço de 
tempo, voltar ao assunto, repito, trazendo dados que sei, 
i tão motivar os meus pares, e ainda mais do que isso, es
perando em Deus, cheguem eles ao conhecimento do 
Presidente José Sarney, que sei, sensível suficientemente, 
para rever o que aí estâ, antes que seja tarde demais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 152, de 1983, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que concede aposentadoria especial 
aos que tenham sofrido restrição ao livre exercício 
de atividadt: profissional em decorrt:ncia dos Atos 
Institucionais, Complementare.<> e Legislação Corre
lata, tendo 

PARECERES, sob n9s 24 a 27, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constítuciona
lidade e Juridicidade; e 

-de Segurança Nacional, de Legislação Social e 
de Finanças, favoráveis. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltarã oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 
Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 152, de 1983 

Concede aposentadoria especial aos que tenham 
sofrido restrição ao livre exercido de atividade profis
sional em decorrência dos Atos Institucionais Com· 
plementares e legislação correlata. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo 19 Os militares da Força Aêrea Brasileira, ae

ronautas e aeroviários impossibilitados de obter a con
cesSão de licença de vóo, a revalidação do certificado de 
habilitação ou que tenham sofrido qualquer outra res
trição ao livre exercíCio da atividade profissional em vir
tude de terem sido atingidos por atas institucionais, 
complementares ou legislação correlata, ficam habilita
dos a requerer aposentadoria especial na forma da pre
sente lei. 

Parágrafo único. ~permitida a acumulação dos pro
ventos. da reforma militar com a aposentadoria de que 
trata a presente lei. 

Artigo 29 Contar-se-á em dobro o período de traba
lho efetivamente exercido entre 19 de junho de 1964 e a 
entrada em vigor da Portaria do Ministêrio da Aeronãu
tica n9 77-A/GM-5, de 3 de maio de 1979, que revogou 
as normas internas sigilosas dispondo sobre "concessão 
de licenças e revalidação de certificados de habilitação". 

Artigo 39 O valor da aposentadoria serã, em todos 
os casos e independentemente do montante das contri-
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buiçõcs cfctuadas, de trinta vezes o maior salário míni~_ 
mo vigente no País. 

Artigo 4~> Os interessados requererão diretamente à 
instituição previdenciãria a que estejam vinculados os 
benefícios decorrentes desta Lei. 

Artigo St As despesas decorrentes da aplicação des
ta Lei correrão à conta das dotações do Orçamento Ge
ral da União para o cociente exe!Cfcio. 

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

Artigo 7'1 São revogadas as disposiçÕes ein cODtrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n'~ 344, de urgência 
lido no expediente para a Mensagem 278/86, relativo a 
pleito do Governo do Estado da Bahia. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprova~o o requerimento, passa-se à apreciaÇão da 

matéria, qUe foi despachãda às Comissões de Economia 
e de Constituição e JUstiça. 

Solicito ao nobre Senador Severo Gomes O parecer da 
comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para profe
rir parecer.)- -Sr. Presidente: 

Com a Mensagem n~' 278/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado da Bahia que objetiva con
tratar junto à Caixa Econômica Federal a seguinte ope
ração de crédito: 

Características da operação: 
.Valor: Equivalente, em cruzados, a até 450.900,00 

OTN. 
Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimento 

d'água, 
Prazo: Carência: até 3 (tTêS) anOS .. 

Amortização: 12 (doze) anos. 

Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo corn 
o fndice de variação das OTN. 

Condições de Liberaçio: o financiamento será liberado 
em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresenta
do. 

Condições de Amortização: o saldo devedor será amor
tizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e 
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencfvCís no úl~ 
timo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986- CzS 119.488,00 
1987- Cz$ 477.952,00 
1988 - CzS 477.952,00 
1989- CzS 477.952,00 
1990- CzS 4.460.997,00 
1991 - CzS 4.421.168,00 
1992- Cz$ 4.381.339,00 
1993- CzS 4.341.509,00 
1994- Cz$ 4.301.680,00 
1995- CzS 4.261.851,00 
1996- CzS 4.222.021,00 
1997- Cz$ 4.182.192,00 
1998 - CzS 4.142.361,00 
1999 - CzS 4.102.532,00 
2000 - CzS 4.0ó2. 703,00 
2001 - CzS 4.022.873,00. 

Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM. 

D~positivos Legais: Lei Estadual n~' 4.620, de 3 de de
zembro do 1985. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~ PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 147, do 1986. 

"Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contra• 
tar ôperação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 450.900,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 1:: o Governo do Estado da B,ahi~, nos ter

mos do artigo 211 da Resolução n~' 93/76, de 11-10-76, al
terado pela Resolução n~' 140/85, de 5-12-85, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 450.900,00 OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal desti_nado à implan
tação do sistema de abastecimento d'água obedecidas as 
condições admitidas pe:la Caixa Económica Federal, no 
respectivo processo. 

Artigo 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 147/86, que autoriza o Governo 
do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 450.900,00 OTN e 
para os fins que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so, para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para 
emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n~' 278/86, dá Senhor Presidente da Re
públíca, autoriza o Governo do Estado da Bahia a con
tratar empréstimo no valor correspondente em cruzados 
a -450.900,00 OTN, junto à Caixa Econômica-f'ederal 
destinado a financiar a implantação de sístema de abas
tecimento d'água, 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 211 da Resolução n~' 93, de 1976, al
terado pela Resolução nl' 140/85, de 5-12-85, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados no artigo 211 da Resolução n~' 62, de 
1975, também do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a serem repassados serão provenientes do Fundo 
de Apoio ao Deseõ.volvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E' o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecei é 
favorável ao projeto quanto à constitucionalidade e juri
çficidade. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sUa 
imediata apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
si, Parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. 
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É lido o seguinte 
PARECER 

N• 830. de 1986 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resoluçio 119147, de 
1986. 

Relator: Senador Octál'io Cardoso 

A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de 
Resolução n~' 147, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operação de crêdito no va
lor correspondente, em cruzados, a 450.900 OTN -
Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da C!'missão, 15 de agosto de. 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Amir Gaudêndo. 

ANEXO AO PARECER 
N• 830, DE 1986 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 147, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arL 42, inciso VI, da Constituição, c 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado d8Bahia a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 450.900 Obrigações do Tesouro Nacional 
-ôTN. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 111 ~ o Governo do Estado da Bahia, nos ter
mos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução n~' 140, de 5 de dezembro 
de 1985,_do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crêdito ~o valor correspondente, em cruzados, 
a 450.900 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora __ do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial 
- F AS, destinada à implantação do sistema de abasteci
mento d'água no Estado. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerío a discussão. 
Ern votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Al>residên· 
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
12 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
DisclJ,ssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n~' 232, de 1985, de autoria do Senador Gastão 
Muller, que torna isenta de todas as custas judiciárias e 
cartoráriã:s a 3do ou conteStação judicial de qualquer 
natureza, visando a preservação do meio ambiente, ten
do 

PARECERES, sob n"'s 484 e 485, de 1986, das Comis
sões: 

- De Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no_mérito, favorável; e 
~de Finanças, contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 191 '~- Sessão, Em 15 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária da 47' Legislatura 

ÀS 12 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE:7>fiE:
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal ---Aioysio Chaves--
Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Sílva - Helvídio Nunes -José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite -José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Car~ 
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo 
GOmes- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani - Ivan Bonato- Oirlos Chiarelli - Octavio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sess_ão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

l'i'-Secretário. 

São lídos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 345, de I 986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 266, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Sergipe. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986 . ..,..... Martins Fi
lho - Louriml Baptista - Octavio Cardoso - Jamil 
Haddad - Alfredo Campos. 

REQUERIMENTO 
N• 346, de I 986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 283, de 
1986, relativa a pleito do GQverno do Estado da _P.araíba. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Jamil Hadad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Na forma 
regimental, os requerimentos lidos serão apreciados após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à 
Ordem do Dia. 

Item 1: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n"' 232, de 1985, de autoria do Senador 
Gastão MUller, que torna isenta de todas as çustas 
judiciais e cartoiáriils a ação ou contestação judicial 
de qualquer natureza, visando a preservação do 
meio ambiente, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 484 e 485, de 1986, das 
Córrifssõc:<S: _ ___ _ . 

-de Constituição e Justiça, pela constituCiOilali
dade, juridíCidaQe e~ no mérito, favorável; e 

-de finanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -- Em discUs
são o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. __ 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

Ê o seguinte o projeto- aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'>' 232, DE -1985 

Toma isenta de todas as custas judiciárias e carto
rárias a ação ou contestação judicial de qualquer na
turezã~ visando a preservação do meio ambiente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'>' É isenta de todas custas judiciárias e cartOa 

rárias- a açãO judicial de qualquer natureza, visando a 
preservação do meio ambiente. 

Parágrafo único. Goza da mesma isenção a parte 
que contesta qualquer ação judicial que agrida ou amea
ce a conservação do meio ambiente. 

Art. 2'>' Considera-se preservação do meio ambiente, 
para efeito desta lei, as finalidades da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente (SEMA). 

Art. 3'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n"' _345, de urgência 
lido no Expediente -para a Mensagem n"' 266, de 86, rela
tiva ao pleito do Governo do Estado de Sergipe. 

Em votriçã.o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, 
para emitir parecer_ da Comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMOB -SP. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 266/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Sergipe, que objetiva 
contratar, junto à Caixa Econômica Federal a__ seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação: 

Financiamento 
ValOr: equivalente, em cruzãdos, a até 200.012;63 OTN. 
Objetivo: Implantação de Centro de Interesse Comuni
tário. 
Prazo: Carência: até 3 (três)_ anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, 
sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice de 
vari<iç'ão das OTN. 

Condições de Liberação: o financiamento serã li
berado em parcelas, de acordo com_ cronograma a 
ser apresentado. 

Condições de Amortização: o saldo devedor será 
--amortizado eril 48 (quarenta e oito) prestações triM 

mestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- CzS 218.275,80 
1987 - CzS 964.713,86 
1988 - CzS 1.092.262,21 
1989- Cz$ 1.861.950,64 
1990 - Cz$ 2.563.372,68 
1991 - CzS 2.472.350,83 
1992- CzS 2.381.328,98 
1993- CzS 2.290,307,12 
1994- Cz$ 2.199.285,27 
1995- CzS 2.108.263,42 
1996- Cz$ 2.017.241,57 

~ 1997- Cz$ 1.926.219,72 
- 1998 --' Cz$ 1.835.197,87 
1999- Cz$ 1.744.176,02 

-~~-zooo- CzS 1.653.154,17 
2001 - Cz$ 792.443,89. 
Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
Dispositivos Legais: Lei n'>' 2.326, de 30-6-81, al-

terada pelas Leis n'i's 2.353 e 2.496, de 25_-11-81 e 2-7-
84, respectivamente. 

A caixa Econômica Federal aprovou o pleito, 
considerando a viabilidade e os aspectos econômia 
cos e sociais da operação, nos termos da Infor
mação n'? 144/86 - DEFAS daquele órgão. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 148, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor equivalente, em cru
zados, a 200.012,63 OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 E o Governo do Estado de Sergipe, nos 

fermbs do art. 2'>' da Resolução n'i' 93, de 11-10-76, 
alterado pela Resolução n'>' 140/85, de 5-12·85, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor equivalente, em cruzados, a 
200,012;63 OTNs, junto à Caixa Econômica Fede
ral, destinado à implantação de Centro de Interesse 
Comunitário, obedecidas as condições admitidas 
pela Caixa Econômica Federal, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -O parecer 
da Comissão de Economia é favorável com a apresen
tação de um projeto de resolução. 

A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça. 
Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso que profi

ra o parecer da Comissão de Constituição _e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir Parecei-.)- Br. Presidente, Srs. Senadores: o presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n'>' 266/86, do Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca, autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
empréstimo no valor equivalente, em cruzados, a 
200.012,63 OTN, destinado a financiar a implantaçãó do 
Centro de Interesse ComunitáriO. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'>' da Resolução n'>' 93, de 1976, al
terado peta Resolução n'i' 140/85, de 5-f2-85, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a rião observância 
dos limites fixados. no artigo 2'>' da Resolução número 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que os 
recursos a serem repassados serão provenientes do FunM 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. __ 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie_, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvet, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardosof- Comple
tada a instrução passa-se à discussão da matéria em tur~ 
no único. 

Em discussão Q projeto. (Pausa.) 
Não have~o quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. J ~'-8ecretârio. 

~ lido o seguinte 
PARECER 

n• 831, de 1986 

(Da Comissio de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluç_!l~ ~I' 148,_ de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto dê 

Resolução n~> 148, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a contratar operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 200.012,63 OTN -
Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 1 S de agosto de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Octávio Cardoso, 
Relator - Amir Gaudêncio. 

ANEXO AO PARECER 
N• 831, DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~ 148, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO.N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a ..::ontra
tar operação de ..::rédito no valor <:orrespondente, em 
<:ruzados, a 200.012,63 Obrigações do Tesouro Na~ 
donal- OTN. 

O Senado Federal resolv~ 
Art. I~" ~ o Governo do Estado de Sergipe, nos ter

mos do art. 2<~ da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro 
de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor cor~espondente, em cruzados, 
a 200.012,63 Obrigações do Tesouro Nacional-:- OTN~ 
junto à Caixa EeonômíCa FedCral, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
~ F AS, destinada à imPlantaçãÕ de Centro de Interesse 
Comunitário, no Estado. - · 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - Em discus
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. . 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 346, de urgência 
lido no Expediente para a Mensagem n<~283, relativa ao 
pleito do Governo do Estad_o da Paraíba. 

Em votação o_r'equerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matêria que foi despachada às Comissões de 
Economia e de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Severo Gomes o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _Com aMei1-
sagem n9 283/86, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo 
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do Estado da Paraíba que objetiva contratar junto à Cai~ 
xa Económica Federal a seguinte operação de crêdito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado da Paraíba/Secretaria de 

Saneamento e Habitação. 
1.2 Localização (sede): Praça João Pessoa- Palácio 

da Redenção._João Pessoa - PB. 
2 Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 414.000,00 

OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimen-

to d'ãgua no interior do Estado ~-Bloco IV. 
2.3 Prazo: Carência: atê 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral

mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
-2.5 Condições de Liberação: _o financiamento serã li

berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser -
apresentado. 

2.6 CondiçõeS de Amortização: o saldo devedor serâ 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais: 

1986- Cz$ 1.076.246,00 
1987 - Cz$ 2.585.500,00 
1988 - CzS 2.585.500,00 
1989- CzS 3.503,200.00 
1990- Cz$ 6.121.639,00 
1991 - CzS 5.906.180,00 
1992 - CzS 5.690.722,00 
1993- CzS 5.475.264,00 
1994- CzS 5,259.805,00 
1985- Cz$ 5.044.348,00 
1996 - CzS 4.828.888,00 
1997 - CzS 4.6!3.430,00 
1998- CzS 4.397.972,00 
1999- Cz$ 4,182.513,00 
2000- CzS 3.967.056,00 
2001 - Cz$ 2.833.896,00. 
2.7 Garantias: Viriculação de quotas do Fundo de Par

ticipação dos Estados - FPE. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nQ 4.810, de 8 

de abril de 1986. 

A Caixa Econômica Federal, louvando-se em estudos 
realizados por seus órgãos assessores decidiu conceder o 
fin.anciamento pleiteado, condicionando sua contratação 
à autorização do Senado Federal. 

,1\nte o exposto, opinamos pelo acolhimento da ma
téria, nos termos do seguinte: 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da ma
téria, nos terin.Os do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 149, DE 1986 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza
dos~ a 414.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 f: o Governo do Estado da Paraíba, nos ter

mos do§ 29 do artigo 2Q da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 
OTN, junto à Caixa EcQnômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada _à implantação de sistemas de 
abastecimento d'água no interior do Estado. - Bloco 
IV, 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) --0 parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentaçãq do 
Projeto de Resolução n9l49, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estac!_o da Paraíba a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 
OTN - Obrigações do Tesouro Nacional, para o fim 
que especifica (dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça). 

Sãbado 16 2835 

Solicito do nobre Senhor Senador Octâvio Cardoso o 
parecer da Comissão de Constituição e iustiça. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se~adores, o presente 
projeto de resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a 
Mensagem n9J83j86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 
414.000,00 OTN, destinado a financiar a implantação de 
sistema de abastecimento d'água no interior do Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no § 29 do artigo 2Q da Resolução nl' 93, de 
1976, ambas do Senado Federal, implicando, por conse
guinte, a não-observância dos limites fixados no artigo 2'? 
da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Fede
ral, haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~ 
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, nõ que tange aos aspectos de constitucionalida
de., juridicídad_e e técnica legislativa. 

O SR. PRES.IDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução, passa-se à disçussão da matéria. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer 

sentados.. (Pausa.) 
Aprovado. 
A. matéria vai a Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- Sobre a me
sa, redação final que serâ lida pelo Sr. !'?-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 832, de 1986 

(Da Comissão de Redução) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 149, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de 
Resolução n9 149, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crêdito no 
valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 OTN 
- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente- Octávi_o Cardoso, Rela
tor .....:.... Altevir Leal, Art. 90. 

ANEXO AO PARECER 
N• im, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 149, de 
1986. 

FaCa sabei qU~ o Se~ado -Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
eni cruzados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art._ }9 É o Governo do Estado da Paraíba, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976,. do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa EC:onômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada à implantação de sistemas de abaste
cimento d'água no interior do Estado - Bloco IV. 
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Hélio Gueiros)- Em discus
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. (Pausa.) 

Os_Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) _,A Presidên
da convoca sessão_ extraordinária a realizar-se hoje, às 
12 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, ·do Projeto de Lei do 

Senado n"' 159, de 1982, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que proíbe a cobrança de taXa, e"mOliimento ou 
remuneração, por parte dos agentes do Sistema Finan
ceiro Qe Habitação, nas cessões de direito oriundas de fi. 
narrci<iinento, tendo 
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PARECERE~ sob nts 489 e 490, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e J uridicidade; e 

-de Finanças, favorâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 48 minutos.) 

Ata da 192~ Sessão, Em. 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária da 47~ Legislatura 

ÀS 12 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS-SRS. SENADORESc 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Silva - Helvídio Nunes -José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho-:- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignâcio Ferreira...::. Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo CampoS - Severo . 
Gomes ~Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enêas Faria - Arno 
Damiani -Ivan Bonato- Carlos Chiarem --Octâvio 
Cardoso. 

O SR. PRESI_DE_NTE (Hélio Gueiros)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro- aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tt"a.balhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 347, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371~ alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem nY 219, de 
1986, relativa a pleito da Prefeíttiúi Municipal de Conta
gem (MO). 

Sala das Sessões, IS de agosto de 19-81). -:-Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 348, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 284, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Benedito Ferreira - Octávio Cardoso- Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Na forma 
regimental, os requerimentos lidos serão votados após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, dó Projeto de Lei 

do Senado n<? 159, de 1982, de autoria do Sen_ador 
Itamar Franco, que proíbe a cobrança de taxa, emo
lumento ou remuneração, por parte dos agentes do 

- EXTRAORDINÃRIA -

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

Sistema Financeiro de Habitação, nas cessões de di
reHo oriundas de financiamei:tfQ, ~erido 

PARECERES, sob n9s 489 e 49"0, âe 1985.- das 
Comissões: 

-de Constitui~o e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Finanças, favorãvel. 

Em discussão o projeto, em Primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltarâ oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto ·aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 159, DE 1982 

----_Proíbe a cobrança_de taxa, emolumento ou remu
neração, por parte dos agentes do Sistema Financeiro 
de Habitação, nas cessões de direito oriundas de fi. 
nanciamento. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As entidades integrantes do Sistema Finan
ceiro de Habitaçã<?-ficam proíbidas de cobrar qualquer 
taxa, emolumento ou remuneração pela transferência ou 
cessão de direito sobre imóvel dado em garantia de ope
ração_ de crédito. 

-Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 347/86 de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n9 219/86, relativa ao 
pleito da Prefeitura Municipal" de Contagem. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre SenadOr Severo Gomes, 
para proferir o parecer da Coffiissão de -Ecõnomia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n<? 219/86, o Senhor Presidente da 
República submete à' deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Contagem (MG) que 

objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal a 
presente operação de crédito. 

A Caixa Econômica, louvando-se em estudos realiza
doS pOr seus órgãos assessores, deCid-iu Cciricedef o finan· 
ciamento pleiteado, condicionando sua contratação à 
autorização do Senado_ Federal. 

No Processado, todavia, não se encontram as infor
mações necessãrias para uma avaliação criteriosa da ma
téría, no qui diz respeito à capacidade de pagamento do 
pleiteante e a prioridade de tão vultos-o investimento. 

Não obstante, opinamos pelo acolhimento da mensa
gem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 150, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem 
(MG) a contratar operação de crédito no Yalor cor
respondente, em cruzados, a 450.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Contagem 
(MG), nos termos do§ 2'l do art. 29 da Resolução n9 93, 
de-- II de outubro de 1976, alterado pela Resolução n9 
140, de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 450.000,00 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
canalização de córregos situados no vale do Ribeirão Ar
rodas, naquele M unicfpio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Economia é favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardo
so, para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n9 219/86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a prefeitura Municipal de Contagem (MG) a 
contratar empréstimo no valor correspondente a 
450.000,00 OTN, destinado a financiar a canalização de 
córregos situados no vale do Ribeirão Arrudas, naquele 
município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no parâgrafo 29 do art. 29 da Resolução n9 
93, de 1976, alterada pela Resolução nY 140, de 1985, am
bas do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a 
não obse[vância dos limites ftxados ao artigo 29 da Reso
lução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove8 
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nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvim~nto Social~ 
FAS. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentãls -apliCáVeis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gudi-ciS)~ ....:.=.. O parecer é 
favoravel. 

Estando a matéria dependente de parecer da Comissão 
de Munic1pios, e- aiite a ausência de seus membros, iildi
co para relatar ad hoc o Senador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Sob-exame o 
Projeto de Resolução n"' 150, de 1986, de autoria da Co
missão de Economia do Senado ~ederal, que objetiva 
autorizar a Prefeitura Municipal de contagem- MG a 
contratar operação de crédito no valor correspondente a 
450.000,00 OTN, destinada à canalização de córregos si
tuados no vale do Ribeirão Arrudas, naquele Município. 

A matéria foi apreCiada pela Comissão de EconOmia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo. 

A Comissã.o de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gu.eiros) - Os parece-
res são favorâveis. _____ -

Completada a instrução, passa-se à discussão da nla
téria. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que serâ lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 833, de 1986 

(Da Comissão de Redaçio) 

Reda~ão final do Projeto de Resolução Q9 150, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto -de 
Resolução n~> 150, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Contagem (MG), a contratar operaÇãO-de çré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 
OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
I 986. - Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO-PARECER 
N• 833, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 150, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos teimes -
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, 
Estado _de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 

450.000,00 Obrigações· do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' b a Prefeitura Municipal de Contagem, Es

tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'~' da Reso
lução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Re
solução n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de Crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obri
gações_ do. Tesouro Nacional - OTN, junto à Ca"ixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à canalização de córregos situados no V ale do 
Ribeírão Arrudas, no Município. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gilt!iros)- Em discus
são a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento nl' 348/86, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n~' 284, re
lativo a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
A_provado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de COnstituição e Justiça. 

Concedo a palavra_ ao ~r. Senador Severo Gomes! 
para emitir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a MenSagem n~> 284/861 o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado da Paraíba que objetiva 
contratar junto à Caixa Econômic'a Federal a seguinte 
operação de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado da Paraíba/Secretaria de 

Saneamento e Habitação. 
1.2 Localização (sede): Pração João Pessoa- Palá

cio da Redenção. João 
Pessoa-PB. 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

414.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de abasteci

mento d'água TlO interior do Estado
Bloco II. 

2..3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajuStado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais: 

1986 - Cz$ 1.076.246,00 
1987- Cz$ 2.585.500,00 
1988- Cz$ 2.585.500,00 
1989 - Cz$ 3.503.200,00 
1990- CzS 6.121.639,00 
1991 - Cz$ 5.906.180,00 
1992- Cz$ 5.690.722.00 

1993- Cz$ 5.475.264,00 
1994 - Cz$ 5.259.805,00 
1995 - Cz$ 5.044.348,00 
1996- Cz$ 4.828.888,00 
1997- Cz$ 4.613.430,00 
1998 - Cz$ 4.397,972,00 
1999- Cz$ 4.182.5!3,00 
2000 - Cz$ 3.967.056,00 
2001 - Cz$ 2.833..896,00 
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2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPE. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 4.810, de 8-

4-86. 
Considerando os aspectos sociais, econômico

finance,iro e legal, a operação apresentou viabilidade, se
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 151, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraiba a con
tratar operação de crédito no valor em cruzados equi
valente a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio• 
na I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' t o Governo do Estado da Paraíba nos ter

mos do artigo 29 da Resolução nl' 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis, alterado pela de n~' 
140, de 5 de dezembro de 1985 ambas do Senado Fede
ral, autorizando a contratar operação de crédito no valor 
em cruzados equivalente a 414.000,00 Obiigações do Te
souro Nacional, destinada à implantação de sistemas de 
abastecimento de água no interior do Estado. 

Art. 2~> _Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O Parecer é 
favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardo
so, para emitir o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 284/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do estado da 
Paraíba a ·contratar einpréstimo no valor em cruzado 
equivalente a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal, destinado a financiar a implantação de sistemas de 
abastecimento de água no interior do Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos fimites fixados no artigo 2~> da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as ·pres_c!'ições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspec.tos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Comple
tada a instrução da matéria passa-se sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo_ nenhll_m dos Srs. Senadores que queira 

fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à __ Comissão de Redação. 

O Sii. PRESI_D_E_NTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, Parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !~>-Secretário. 
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~ lido o seguinte 

PARECER 
N• 834, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçiio final do Projeto de Resolução nl' 151, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'l51, de 1986, que autoriza ao Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 OTN 
- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto, de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Ocávlo Cardoso, 
Relator, Amo Damiani. 

ANEXO AO PARECER 
N• 834, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 151, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42 inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraiba a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 ~o Governo do Estado da Paraíba, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 414.000,00 Obrigações do TeSoUro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de sistemas de abaste-
cimento d'água no interior do Estado - Bloco II. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
13 horas e 2 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n~ 290, de 1980, de autoriza do Senador 
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, terido 

PARECERES, sob n9s 96-a 98, de 1985, das co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mêrito, favorável; 

-de Legislação Social, contrãrio, com voto ven
cido do Senador Hêlio Gueiros; e 

- de Finanças,favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 13 horas e 1 minuto.) 

Ata da 1931!- Sessão, em 15 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA -

ÀS 13 HORAS E 02 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS_SRii.~ENADORES: -

Jorge Kalume - Altevir Leal ~ Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano ~ Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-LUiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana 
~João Calmon- José lgnácio Ferreira- Nelson Car
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos ~Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Mílller- José 
Fragelti ~ Marcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli ~Octávio 
Cardoso. ____________________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regímental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

}9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 349, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, 
do Regimento Interno, para Mensagem n9 187, de 1986, 
relativa a pleito da Prefeitiii'ã Municipal de Jusara (GO). 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nilvado Machado- Octávio Cardoso - Ja
mil Haddad. 

Presidência dos Sr. Hélio Gueiros 

REQUERIMENTO 
N• 350, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, 
cio__Regimento ln terno para a Mensagem n9 297, de 1986, 
relativa a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. -- Alfredo 
Campos- Octávio Cardoso- Jamil Haddad- Benedi
to Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Na forma 
reglmental, os requerimentos que acabam de ser lidos se
rão apreciados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, d_o Projeto de_ Lei 
do Senado n9 290, de 1980, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos da Lei n~' 
5.107, de l3 de setembro de 1966, tendo 

PARECERES; sob n9 96 a 98, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorável; 

de Legislação Social, contrário, com voto venci
do do Senador Hélio Gueiros; e 

de Finanças, favorável. 
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O Projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 
É o seguinte o projeto api'ovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 290, DE 1980 

Altera dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Art. J9 O art. 69 e seu parágrafo }9, da Lei n9 5.107, 
dej3 de setembro de 1966, modificados pelo art. }9 do 

Decreto-lei-n9 1.432, de 5 de dezembro de 1975, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de 
trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, fi
carâ esta obrigada a pagar diretamente ao emprega
do optante os valores relativos aos depósitos refe
rentes ao mês de rescisão e ao imediatamente ante
rior, que ainda não houver sido recolhido ao Banca 
Depositário, além da importância igual a 20% (vinte 
por cento) desses valores e ao montante dos depósi~ 
tos, da correção monetária e dos juros capitalizados 
na sua conta vinculada, correspondentes ao período 
de-trab~~lio na empresa. 

§ I 9 Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca: 01f força maior, reconhecidas pela Justiça do 
trabalho, o percentual de que trata este artigo será 
de 10% (dez por cento), obrigada a empresa aos de
mais pagamentos nele previstos." 
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Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - Passa-se à 
apreciação do requerimento n~' 349 de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem n9 187, relativo ao pleito 
da Prefeitura Municipal de Juçara, em Goiás. 

Em votaç~o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéri.a. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 

será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 835, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 
187, de 1986 (n~' 242/86 na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se-
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Jussara (GO) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 3.362.266,80 
(três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos 
e sessenta e seis cruzados e oitenta centavos). 

Relator: Senador José Lins 
Com a Meitsagem n\0 187/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal deJussara (GO) que obje
tiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS a seguinte_ operação de crédito: 

Características da operação: 
A - Valor: CrS 3.362.266.804 __ (correspondente a 

68.066,38 ORTN de Cr$ 49.396,88 em Agoj85); 
B- Prazos: 
I - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: _lO anos; 
C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária~ 60% do -índice de variação 

das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias (lCM); 
E- Destinação dos recursos: implantação de meios

fios, sarjetas e galerias pluviais, construção de duas la
vanderias públicas e aquisição de equipamentos para co
leta e destinação de Hxo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura 
após a operação pretendida permanecerá contido nos li
mites fixados pelo artigo 29 da Resolução n~ 62/75, par
cialmente modificado pelo artigo I'~ da Resolução n9 
93(76 e pela Resolução n9 64(85, todas do Senado Fede
ral. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que ã. Caixa EéOrió
mica considera viável técnica;-económica e fmanceira-:. 
mente. · 

Sendo assim, concluímos pelO acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !52, DE 1986 

Alltoriza a'Prefeitura Municipal de Jussara (GO) 
a contratar operação de créditO no valor de Cr$ 
3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta cen
tavos). 

Ó Sênà:dO' Federal resolve: 
Artigo }9 É a Prefeitura Municipal de Jussara, Esta

do de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução n"' 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor de CzS 3.362.266,80 (três milhões, trezentos 
e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e 
oitenta centavos) correspondente a 68.066,38 ORTN de 
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CrS 49.396,88, vigente em agostoj85,junto à Caixa Eco
nómica. Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado 
ã lmplaniação de meios-fios, sarjetas e galerias pluviais, 
construção de duas lavanderias públicas e aquisição de 
equipamento para coleta e destinação de lixo no Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectiVo processo. 

Artigo 2Q Esta resolução entra em vigor na data da 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. __ Áharo 
Dias, Presidente, em exercício -José Lins, Relator -
Carlos Lyra- Severo Gomes- Lenoir Vargas- Alba
nO Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 152, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Juçara, Estado de Goiás, a contra
tar operação de créditó no valor de CzS 3.362.166,80 
(três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos c 
sessenta e seis cruzados e oitenta centavos) para o flll'l 
que especifica (dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Municípios}. 

Solicito do riobre Sr. Senador Octávio Cardoso o Pa~ 
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
projeto de resolução, da Comissão de Economia do Se-
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n'~ 187(86, do Senhor Presidente da Rep6bli~ 
ca, autoriza a Prefeitura Municipal de Juçara (GO) a 
contratar empréstimo no valor de CzS 3_.362.266,80 (três 
milhões, trezentos e sessente e dois mil, duzentos e ses· 
senta e seis cruzados e oitenta centavos), destinado a fi
nanciar a implantação de meios-fios, sarjetas e galerias 
pluviais, construção de duas lavanderias pú.blicas -e aqui
sição de equipamento de coleta de lixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n'~ 93, de 1976, do 
senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
Servância dos limites fixados no art. 2Q da Resolução n~ 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada-cOn
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Solicito ao 
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Cotitissão 
de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob, exame o Projeto de Resolução n'~l52, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que--õbjetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Juçara 
(GO) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta centa
vos), destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e 

-galerias pluviais; coristruçãO de du-as lavanderias públi-
cas e aquisição de equipamentos para a coleta de lixo. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectOs finiinceiros, a qual con~ 
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridlcidade e técnica legisla-
tiva. _ 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributârias a nível da União, e ser o instituto do endivi-
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damento o único mecanismo de que dispõe para imple-
mentar os programas de trabalho. 

Este é o parecer favorável pela constitucionalidade da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE Hélio Gueiros) -Concluída a 
instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. 

Em discussão o projeto, 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. 
aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me-

l sa, redaçã~ final qu~ será lida pelo Sr. I'~' Secretário. 

. . li lida a oqumte: _ _ 

PARECER. 

N• 83_6,de 1986 
(Da Com!ssio de Redaçio) 

~.-. 

Redaçio (uual do Projeto de Resoluçio n'~' 152, de 
1986 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n'~ I 52, de 1986, que autoriza a Prefeitura Ml).
nicipal de Juçara - ao, a""contratar a operação de cré:di
to no valor de C~S 3.362.266,80 (três milhões, trezentos e 
sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e 
oitenta centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Fllho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N9 836, DE 1986 

RedaçAo._fin~J do Projeto de Resoluçio n'~l52, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente. 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juçara, Esta
do de Goiás, a contratar operaçio de cridito do l'alor 
de CzS 3.362.266,80 (três mUhões, trezentos e sessen· 
ta e dois mU, duzentos e sessenta e seis c:ruzados e oi· 
tenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ ~ a Prefeitura Municipal de Juçara. Estado 

deGoTâs; nos termos do ai-tigo 29 da Resolução n9 93, de 
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
Contratar operação de c~êdito no1 valor de CzS 
3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta centa
vos), correspondente a 68,066,38 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o_ va
lor nominal da ORTN de CrS 49.396,88, vigente em 
agosto de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS. destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas e galerias pluviais, construção de 
duas lavanderias públicas e aquisição de equipamentos 
para coleta e destinação de lixo, no Município, obedeci
das as condiÇões admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são a redação final. 

Não liaverido quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

seotados. 
Aprovada. 
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o projeto vai à promulgação. 

O $R. PRESIDENTE (Hélio Queiras) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n~' 350, de urgência, 
para a Mensagem nl' 297, de 1986, relativo ao pleito do 
Governo do Estado da Paraíba. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Econ_omia e 
de Constituição e Justiça. 

Na ausência da maioria dos Membros da Comissão de 
Economia, indíco o nobre Senador Maurício Leite, para 
proferir o parecer. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para emitir 
parecer.)- Sr. Preside..nte, Srs. Senadores: Com a Men
sagem n~' 297/1986, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal pleito do Go
verno do Estado da Paraíba que objetiva contratãi' junto 
à Caixa Económica Fe_deral, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de _Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS 
a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado da ParaíbajSeç:retaria de 
Saneamento e Habitação. 
1.2 Localização (sede): Praça João Pessoa - Palãcio 
da Redenção. 
2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 409.972,52 
OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimen
to d'âgua no interior do Estado - Bloco UI. 
2.3 Prazo: Carência:-até 3(três) anos. Amortização: 12 
(doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em lQO% do 
fndice de variação das OTN. 

2 . .5 . Condições de Liberação: o financiamento serã libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
Ktttado. 

2.6 Condições de armotização: o saldo devedor serâ 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
DO último día de cada trimestre civil, prevendo-se os se
pintes dispêndios anauis: 

1986 - C•S 1.065.776.00/1987 - Cd 
2.5«1.348,00(1988 - CzS 2.560.348.00(1989 CzS 
3.469.120.00(1990 - CzS 6.062.084.00/1991 CzS 
5.848.722,00(1992 CzS 5.635.361.00/1993 CzS 
5.422.000.00(1994 C.$ 5.208.637.00(1995 c.s 
4.995.276.00(1996 CzS 4.781.912.00/1997 c.s 
4.568.550,00(1998 CzS 4.355.188,00/1999 CzS 
4.141.825,00(2000 CzS 3.928.464.00(2001 c.s 
2.806327,00. 

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de Par
ticipação dos Estados - FPE. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nl' 4.810, de 8 de 
abril de 1986. 

Considerapdo o aspecto social, econômico-financeiro 
e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçlo II) 

Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 

Assim sendo~ concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 153, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paru"ôa a con~ 
tratar opera~ão de crédito no valor correspondente, 
em cruzados a 409.972,50 OTN. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1~' ~o Goverrio do Estado da ParaÍba, nos ter

mos do artigo 2~' da Resolução nl' 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crêdito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 409.972,50 OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
destinado à implantação de sistema de abastecimento 
d'água no interior do Estado - Bloco III. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 153, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a contratar operação de crê~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, a409.972,50 
OTN, para os fins que especifica (dependendo de Parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça). 

Solicito do nobre Sr. Senador ·octávfo Cardoso o Pa~ 
re:cer da Comissão de COiiStituiçàõ- c Justiça, 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi· 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
projeto de resolução, da Comissão de_ Economia do Se.. 
nado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a 
Mensagem n~' 297, do Senhor Presidente da República, 
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
empréstimo no valor correspondente, em cruzados, ·a 
409.792,50 Obrigações do Tesouro Nacional, destinado 
a financiar a implantação de sistema d'água naquele Es
tado. 

O pedido foi formulado nos termos da legislação vi
gente. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel no que tange aos aspectos de constitucionalida~ 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros)- Concluída a 
instruçãO, passa-se à--sua discussão. 

Em discussão o projeto. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscus

sãoA 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto vai à Comissão de Redação. 

0 SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ~-Sobre a me.. 
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

:E. lida a seguinte 

Agosto de 1986-

Da Comissão de Redaçà.o 
PARECER 

N9 837, de 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n9 153, de 

1986. 
:Rélator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto d3e 

Resolução n~' 153, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 409.972,50 OTN 
- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. - Benedito Ferreira, Presidente- Octávio Cardo
so, Relator - Ataor Coutinho. 

ANEXO AO PARECER 
N• 837. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n\" 153, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo o seguinte 

RESOLUÇÃO N•. de 1986 
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba, a c~Nt

tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 409.972,50 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' ~o Governo do Estado da Paraíba, nos ter· 

mos do artigo 21' da Resolução nl' 93, de Il de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope. 
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 409.972,50 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento d'água 
no interior do Estado - Bloco IJI. 

Art. 2-9 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio GueiroS) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul

gação. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- A P_residan

cia convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 
13 horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado nl' 241, de 1982, de autoria do Senador Benedito 
Ferreira, que dispõe sobre a exploração da navegaçio 
turística no Transporte de Passageiros, ao longo da CoJ.. 
ta brasileira e entre Portos brasileiros e dá outras provi· 
dências, tendo 

PARECERES, sob n'~s 241 e 242, de 1984, das COmis
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hélio Guei
ros; e 

- de Transportes, Comunlca~ões e Obras Públicas. fa
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 12 horas e 48 minutos.) 

Ata da 194~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ord~n~ria, d~_47~ Legislatura 

ÀS 13 HORAS E 15 MINUTOS. ACHAM-SERRE· 
SENTES. OS SRS. SENADQRES.;__ ···- __ 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa-

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Hélio Gueíros 

-Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Du'arte- Martins Filho -. Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano -Cid 
~~paio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 

'"::':""- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
~ Jutahy Ma_galh~es- Alaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Car
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos -Severo 



Agosto de 1986 

Gomes - Benedito Ferreira- Ga:stão Müller- José 
Fragellí - Marcelo Miranda - Enêas Faria -Arno 
Damiarti - Ivan Bonato - Carlos ChiareJii - Octávio 
Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) .~A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimen~al,_ declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos -trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1 Y-Secretário. - -~ ---

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 351, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 184, de 
!986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de_Olldas 
Novas (GO). 

Sala das Sessões, 15 de agostq_ de 1986. -_AI_fredo 
Campos-.....:.. Nivafdo Machado- Octávio CardosO;_ Ja~ 
mil Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 352, de I986 

Requeremos urgênciá, nõs termos do art. 371, alínea li 
do Regimento Interno, para a mensagem n9 2.24, de 1986, 
que propõe "seja autorizado ao .Município de sa-nta 
Cruz de Cabrâlia, BA, a contratar operação de crédito 
no valor corresp?hdente,_ em cruzados, a 100.000,00 
OTN, junto à CaiXa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenv:olvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de um Centro de 
A!;lastecimento". 

Sala das Sessões, em 15 de.agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Na forma 
regimental, os requerimentos lidos serão apreciados após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio-Gueiros)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto .de Lel 
do _Senado n9 241, de 198? de at.rtoria do Senador 
Benedito Ferreira, qUe disi)óe sob"re a expiOrãção da 
navegação turística no transporte de passageiroS, ao 
longa da costa brasileira e entre portos brasileiros e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 241 e 242, d~ _1984, das 
Comissões: 

-de Constituicão e Justiça, peta constitucinali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hélio GueiroS; e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, favorável 

Em discussão o projeto. (Pãusa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encer~ 

rada. 
Em votação o projeto. ,. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. _(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará Oportunamente. à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

Ê o seg~inte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 241, DE 1982 

Dispõe sobre a exploração da navegação turística 
no transporte de passageiros, ao longo da costa brasi
leira e entre portos brasileiros, e dá outras providên
cias. 

o Congresso NaciOOaT-aeCreta: 
Art. 19 A exploração da navegação turístíca nO 

transporte de passageiros, ao longo da costa brasileira e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção li) 

entre portos brasileiros, é privativa de empresa brasileira 
de navega-ção turística no transporte de passageiros. 

Art. 29 São consideradas empresas brasileiras de na
vegãÇào tu-rística no transporte de passageiros, aquelas 
que tenham: 
I- sede no Brasil; 
II- objetivo social unicamente voltado à navegação 

turística no transporte de passageiros; 
III- capital S(Jcial pertenc_ente a brasileiros, na pro

porção mínima de 60%; 
IV- direção e administração confiadas a brasileiros. 
Art. J-9 -0 Poder Executivo, através de seus Minis

térios e órg-ãos competentes, poderá baixar normas com
plementares à aplicação da presente lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçàcr. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélío Gueiros) - Passa~se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 351, de urgência 
para Mensagem n9 184/86, relativo a pleito da Prefeitura 
M_tmkipal de Caldas Novas. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o ap[Ovaffi queiram permanec_er 

sentados. '(Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
Concedo a palavra ao Sr. l9~Secretário para ler o pare

cer da Comlssão de Economia. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 838, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
184, de 1986 (n9 329/86, na origem), do Senhor Pre
-sidente da República, submetendo à aprova~ão do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Caldas Novas (GO) a con~ 
tratar opera~ão de crédito no valor de CzS 
1.728.890,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito 
mil, oitocentos e noventa cruzados e oitenta centa· 
vos.) junto à Caixa Econômica Federal. 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n9 184, de 1984, o Senhor Presiden
te da Repli.blica submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Prefeitura Municipal de Caldas Novas(GO) 
que objetiva contratar junto à Caixa Econdmíca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~ 
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação f]e 
crédito: 

Características da opera~ão: 
A- Valor: CR$ 1.728.890.800 (correspondente a 

35.000,00 ORTN de CrS 49.396.88 em Ago/85); 
B- Prazos: 

I -de carência: 3 an~s, 
-de Amortização: 10 anos; 

C- Encargos: 
---- I- juros: 6% a.a., pagáveis trimestralmente, 

2- correção monetária: 80% do índice de va
riação das ORTN; 

D- G~rantias: vinculação de quotas do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM; 

E- Destina~ão dos recursos: ampliação dos sistemas 
. -~e galeri_a._s_pluviaís,_ meios-fios e_ sarjetas e aqui
sição de equipamentos para coleta e destinação 
final de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Centrai do Brasil que, analisando as finanças do 
Município, constatou que, com a contratação do em
préstimo, o endividamento da Prefeitura Municipal de 
Caldas Nov.as (GO} permaneceria contido nos limites fi~ 
xados pelos itens II e III do artigo 29 da Resolução no? 
62/75, e concluiu que a assunção do compromisso não 
deverá trazer àquela entidade maiores pressões na exe
cução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Pianc;:jamento da Presidência da Re
pública (SEPLANJSAREN) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô-
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mica Federal considera viável têcnica, económica e-fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• \54, DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caldas Novas 
( CO) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
1.728.890.80 (um milhão, setecentos e vinte e oito 
mil, oitocentos e noventa cruzados e oitenta centavos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, 
Estado de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crêdlto no valor de CzS 1.728.890,80 (um milhão, se~ 
tecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa cruzados 
e oitenta centavos) correspondente a 35.000 ORTN ~e 
Cr$ 49.396,88, vigente em agostoj85,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à ampliação dos sistemas de galerias pluviais, meios-fios 
e sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta e des
tinação final de lixo no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art .. 2i. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 1986. -
Áh'aro Diãs, Presidente, em exercício. -José Lins, Re
lator - Carlos Lyra - Severo Gomes- Lenoir Vargas 
- Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guiiios.r O Parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9154, de 1986, que autoriza aPre
feitura. Municipal de Caldas Novas (GO), a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.728.890, 80 (um 
milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noven
ta cruzados e oitenta centavos), para os fins que especifi
ca (dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Município). 

Solicito do nobre Sr. Senador Octávio Cardoso o Pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS Para pro
ferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
.1 Mensagem _n9 184-/86, do Senhor Presjdente da Re
pública, autoriza a Prefeitura Municipal de Cafdas No
vas (GO), a cOntratar empréstimo no valor de CzS 1. 
728.890,80 (hum mílhão, setecentos e vinte e oito mil, oi
tocentos e noventa cruzados e oitenta centavos), destina
do a financiar a ampliação do sistema de galerias plu
viais, meios-fios e sarjetas e aqui.sicão de equipamentos 
para a coleta e destinação final de lixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nient!!S. do f_und.o de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica que a Proposição foi elaborada con
soante as prescr~ções legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
VQrável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o Parecer. 
O SR. PRESIDENTE. (Hélio Gueiros)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para pro fC
rir parecer da Comissão de Municlpios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - 00. Para 
emitir parecer.) - St. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n\' 154, de 1986, de 
autoria ·_da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Caldas 
Novas- GO, a contratar operação de crédito no'valor 
de Cz$ L 728._890,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito 
mil, oitocentos e noventa cruzados e oitenta -centavos), 
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destinada à ampliação do sistema de galerias pluviais, 
meios-fios e sarjetas e à aquísição de equipamentoS- para 
a coleta e destinação final do lixo. 

A matéi-ia foi apreciada pela ComisSã-o de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComissãO áe Constituição e Justiça pronuncíou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicídade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta ComisSão, opina
mos pelo _ac_olhimento ~o pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista _a si_t~ação 
financeira aflitiva com que se defronta a m?ioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias em nível da União, e ser o instituto do" erldivi
damento o 6níc0 mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -_ COrriPietiáã 
a instrução da matéria, pãssa-se a sua apreciação. 

Em discussão. -
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, encerro a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissâô-· de R.edação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, Parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lido o_ seguinte 

PARECER 
N• 839, de I986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 154, de 
1986. 

Relator: Senador Octário Cardoso 

A Comissão- apresenta a· redação final do Projeto de 
Resolução n9 154, de 1986, que autoriza a Prefeitu.rã Mu
nicipal de Caldas Novas (GO) a -contratar -o-peraÇãO di 
crédito no valor de ÇzS 1.728.890,80 (um milhão, sete
centos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa cruzados e 
oitenta centavos). 

Sala de Reuniões da COmissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octál'io Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
No 839, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 154, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso- VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 1.728.890,80 (um milhão, setecentos e 
l'inte c oito mil, oitocentos e noventa cruzados e oiten
ta. centavo!=>). 

O Senado Federal resolve.: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, 
Estado de Goiás, nos termOs do art. 29 da Resolução o9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
[.728.890,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oi
tocentos -e noventa cruzados e oitenta centavos), corres
pondente a 35.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado_ o valor nominal da 
ORTN de CrS 49.396,88, vigente em a-g-óSfo de 1985,jun
to à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de ges-
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tora do Fundo. de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à implantaçãO dos sistenias -de-gãlerias 
pluviais, meios~ fios e sarjetas e iaquisição de equipamen
tos pa_ra coleta e destinaçã-o final de lixo, no Município, 
obedecidas as condições adtriitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-
lavra, encerro a discussão. 

Encerrada. 
Em votação. 
O.s-Srs. Senadores que a aprova queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai· à promulgação. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio GueíroS}- Passa-se, 
agora, à apreciação do-Requerimento n9 352, de urgência 
para a Mensagem n9 224, relativa a pleito da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz de ·cabrálía, Bahia. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

Passa-se à apreciação da matêriB. que foi despachada 
às Comissões de Economia, Constituição e Justiça e Mu
nicípios. 

Solicito ao nobre Senador Maurício Leite que ofereça 
o parecer pela Comissão de Economia, ante a ausência 
dos seus titulares. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS - PB. Para emitir 
pareCei:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 224(86, o Senhor Presidente da 
Repúbtica submete à deliberação do Sen_ado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de 
Cabrália (BA), que objetiva contratar junto à caixa Eco
nômica Federal a seguinte operação de crédito: 
Características da Operação: 
I. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Santa Cruz de 
Cabrá1ia (BA) 
1.2 Localização (sede): Rua Lomanto Júnior; 430._ 
Santa Cruz de Cabrália(BA 
CEP: 45.810 

2. Financiamento 
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 100.000,00 
OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de Centro de Abastecimento. 
2.3 Prazo: Carência: até 02 (dois) anos. Amortização: lO 
(dez) anos. 

2.4- Encargos: Juros de I% ao ano, c_obr_a.dos trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação da OTN. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
sentado. 

2.6. Condições de Amortização: O saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e su
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986- CzS 181.885,02; 1987- CzS-546.096,62; 1988-
CzS 1.007.880,51; 1989-Cz$ 1.428-707,16; 1990-Cz$ 
1.374.097,50; 1991 - CzS 1.319.487,84; 1992 - Cz$ 
1.264.8.78,18; 1993 - Cz$ I.210.268,51; 1994 - Cz$ 
1.155.658,85; 1995 - Cz$ 1.101.049,19; 1996 - Cz$ 
1.046.439,53; 1997 - CzS 991.829,86; 1998 - CzS 
475A36,31 
2.7. Garantias: Vinculação de quotas do FPM. 
2.8. Dispositivos Legais: _Lei Municipal n9 11, de 
30.11.83. 

Considerando os aspectOs- sociãl, econômico
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se
gundo a Caixa Econôtriic-a Federal, enquadrando-se nas 
norni.as oPeracionais do Fundo de ApoiO ao De5envofvi
mento_ Social- FAS. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 155, DE 1986 

Autoriza a prefeitura municipal de Santa Cruz de 
Cabrália (BA) a contratar operação de crédito nova

__ !~r-~.res~onde~te, em cruzados, a 100.000,00 OTN. 

O Senado Federal rt~~olve: 
Aft. 19 É a prefeitura municipal de Cabrália (BA), 

nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor Correspondente, em cruzados a lüO.OOO,OO OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, 
destinado à implantação de centro de abastecimento. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer. 

O-SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer 
da Comissão de E<:oo.omia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resoluçilo n9 155, de 1986, cjue autoriza apre
feitUra municipal de Cabrália (BA), a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
100.000,00 OTN, para o fim que especifica (dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Municípios}. 

Com a palavra o nobre Senador Octávio Cardoso_ para 
proferir o parecer da Comissão de Constitoição e Jus
tiça. 

_Q SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 224/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a prefeitura municipal de Santa 
Cruz de Cabrália (BA) a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 100.000,00 OTN desti
nado a financiar a implantação de centro de abasteci
mento. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. 

Assim, verifica-se que a propos:ção foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros)- SolicitO ao 
nobre Senador Benedito Ferreira que emita o parecer da 
Comissão de Municfpios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. 1'ara 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, s-ob 
exame o Projeto de Resolução n9 155, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva autorizar a prefeitura municipal de Santa Cruz de 
Cabrália (BA) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 100.000,00 OTN, desti
nada à implantação de centro de abastecimento. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de ConstituiÇão e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec~ 
tos de constitucionaJidade, juridiidade e técnica legislati
va. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelO acolhiriiento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
riicipios brasi!eirõs, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endi_vi-
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darnento o único mecanismo de que dispõe para imple~ 
mentar os programas de tràbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-
lavra, encerro a discussão. -~-- --

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, parecer da Com'issão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. ]9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 840, de 1986 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resolução O'ó' 155, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 155, de 1986, que autoriza a prefeitura mu
nicipal de Cabrâlia (BA), a contr~tar operação de crédito 
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no valor correspoftdente, em cruzados, a 100.000,00 
OTN- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- J a mil Haddad, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor- Benedito Ferreira. 

ANEXO- AO PARECER 
N• 840, DE 1986 

-- Redação final do Projeto de Resolução nl' 155, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
d_o _artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !986 

Autoriza a prefeitura municipal de Santa Cruz de 
Cabrália, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
100.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<:> É a prefeitura municipal de Santa Cruz de 

Cabrália, Estado da Bahia, nos termos do artigo 211 da 
Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00 Obriw 
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao_ Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à implantação de centro de abastecimento, no 
município. 
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- -Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O Sll. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus· 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

- \)-SR-~ PRESIDENTE (HéÚo Gueiros)- A presidên
cia_ convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 
13 horas e 33 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do · 

Senado n~' 297, de !985, de autoria do Senador Nelson 
Carneíro, que acrescenta dispositivo à Lei n11 5.108, de21 
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), 
para o fim de determinar a inclusão de um representante 
da Associ~ção Brasileira de Medicina d~ __ Tráfego no 
CONTRAN, ~tendo 

PARECERES, sob n~'s 417 e 418, de 1986, das Com-is· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicldade; e 

-de Sen·ico Público Civil, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Está encer· 
rada a sessão. 

( Levanza-se a sessão às 13 horas e 32 minutos.) 

Ata da 195~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura 

ÀS /3 HORAS EJJ MINUÚJS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OSSRS. SENADORES.' ~ -

Jorge Kalume- Altevir Leal - Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Silva - Helvídio Nunes- José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio -.Mauricio Leite- José Urbano- Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Lúiz Cavalcante- Lourival Baptista --Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz :Viana 
-João Calmon -José Ignácio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos -Severo 
Gomes -Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enêas Faria - Arno 
Damianí- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio GueirOs) - A lista de 
presença acusa o Cbinparecimenlo de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo _Sr. 

1~>-Secretárío. - ---

São lidos os seguintes 

REQUERII\1ENTO 
N·• 353, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37C alín_e3:_b 
do Regimento lnterno, para a Mensagem n9 168, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de __ Cabe
ceiras (00). · · · - -----

SaJa das Sessões, 15 de agosto de 1986. ---Alfredo 
Ca111p0s - Nivaldo Machado - Jamil Haddad - Octá~ 
vio Cardoso. 

- EXTRAORDINÃRIA -
Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

REQUERIMENTO 
N• 354, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regímento Interno, para a Mensagem n.,. __ ~'?O_:o de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Itapira 
(SP).' 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jamil Haddad- Octá
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a O r~ 
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto ® Lei 
do Sena~o n~' 297, de 1985, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivO à Lef ri' 
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional 
de Trânsito), para o fim de determinar a inclusão de 
um representante da Associação Brasileira de Medi
cina de Trâfego no CONTRAN. tenrfo 

PARECERES, sob ní>s 4tfe'·:~ú-8·,-de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona!iw 
dade: e juridicidade; e 

-de Serviço Público Ovil, favorável. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

.t o" seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 297, de 1985 

·Acrescenta dispositivo à Lei n<:> 5.108, de 21 de se
tembro de 1966, (Código Nacional de Trânsito), para 
o fim de determinar a inclusão de um representante da 

~~~:;!oN ~rasileira de Medicina de Tráfego no 

O Congresso NacionaJ decreta: 
Art. 19 E acrescentada ao art. 411 do Código Nacio

nal de Trãnsito·(Lei n9 5.108, de 21-9-66), a seguinte alí
nea n: 

..n) um representante da Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego." 

Art. 2Y Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art~--1~'- -Re-vogam-se as dlspõsiçõcs em contrário. 

9 SR. __ YRESIDENTE (Hélio Gueiros) -- Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n~> 353, de urgên
cia, lido. no Expediente para a Mensagem n\' 168/86, re
lativo a pleito da Prefeitura Municipal de Cabeceiras, em 
Goiás. 

ç;m vo_tação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se ~ apreciação da 
matéria. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que 
serâ lido pelo Sr. (9-Secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER 
n' 841, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nc:> 
168, de 1986 (n'? 220/86 na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Cabeceiras (GO) a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 668.316,56 (seis
centos e sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis cru
zados e cinqüenta e seis centavos). 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n9 168/86,-A Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Mutücipal de Cabeceiras (GO) ·qlfe 
objetiva conli'aúii·-jurito à Caixa Ecooómi_ca _ Fe_çleral, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio a_o_De
senvolvimento Social- FAS a seguinte operação de cré
dito: 

Características da opera~ào: 
A- Valor: Cr$ 668.316,569 (correspondente a 

13.529,53 ORTN de Cr$ 49.396,88 em AG0/85); 
B- Prazos: 
I - de carência: 02 anos, 
2 - de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
I- juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 40% do índice _de_ va-

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM; 
E - Destina~ào dos recursos: ampliação dos site

mas de galerias pluviais, meios-fios e _sarjetas.--
0 Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura, 
após a operação pretendida, permanecerá contído nos li
mites fixados pelo artigo 2<? Resolução n9 62/75, parcial
mente modificado pelo artigo 19 da Resolução n-?93/76 e 
pela Resolução n'? 64/85, todas do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da _Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada- ter a -opor 
quanto à realização do empréstimo, que a CaiX:a Econô
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• \56, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabe1:eiras 
( GO) a contratar opera~ão de crédito no valor de CzS 
668.316,56 (seiscentos c sessenta e oito mil, trezentos 
e dezesseis cruzados e cinqüenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: _ - _ 
Artigo 1<? É a Prefidtura Municipal de Cabeceiras 

(Estado de Goiás), nos termos do artigo 2<? da Resolução 
n<? 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de CzS 6_68.316,56 (seiscentos e ses
senta e oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cinqüen
ta e seis centaVos) correspondente a 13.529,53 ORTN de 
Cr$ 49.396,88, vigente em agosto/85, junto à Ca.ixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado 
à ampliação dos sistemas de galerias de âguas pluviais, 
meios-fios e sarjetas, no Município, obedecidas as con
dições admitídas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo Processo~ 

Art.2 b2<? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das ComiSsões, em 25 de junho de 1986.- Álvaro 
Dias, Presidente, em exe-rcício- José Lins, Relator
Carlos Lyra- Severo Gomes- Lenoir Vargas- Alba
no Franco. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O Parecer 
da Comissãci de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Rçsolução n<? 156, de 1986, que autoriza aPre
feitUra Municipal de Cabeceiras (GO), a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 668.316,56_(seiscentos e 
sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cin
qüenta e seis centavos), para o fim que especifica (depen
dendo de pareceres das Comissões de ConstitUiÇão e Jus
tiça e de Municlpios). 

-- Com a ·palavra o nobre Senhor Senador Octávio Car
doso, para proferir o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro· 
ferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como_conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 168/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cabeceiras (GO) a contratar emp-réstímo no valor de 
Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos 
e dezesseis cruzados e cinqUenta e seis centavos), destina
do a financiar a ampliação dos sistemas de galerias plu
viais, meios-fios e sargetas. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceitu::~do no artigo 29 da Resolução n~ 93, de 1976, do 
Sen~9o Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2<? da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do fundo de Apoio do Desenvolvimento Soctal_~ FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição fôi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, pOr issO, o nosso encaminhamento fª
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueimsl- So_licito ao 
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exãme o Pi-oj6tci ddtesoluç3.o n9-l56;-de 1986, de 
autoria da Comissão de Eco_nomia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de cabe
ceiras- (GO), a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, tre
zentos e dezesseis cruzados e cinqüenta e seiS centavos), 
destinada à <~:mpliação dos sistemas de galerias pluviais, 
meios-fios e sargetas. 

A matéria foi apreciada pela Comissão_ de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu_ pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade _do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão d~~Constituição e Justiça pronundou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange ao_s aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
finan-ceira anitiva coõf que se defrOnta a malária- dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a i1lvel da Vnião, e ser o instituto dO endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

:1: o pare_cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Completada 
a ínstrução da matéria, passa-se--à -sua irri.ediata discus
são. (Pausa.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. !9-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 842, de 1986 

Comissão de Redação 

Agosto de 1986 · 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 156, de 
1986. 

Relator: Sc:nador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n<? 156, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Cabeceiras (GO), a contratar operação de cré
dito no valor de CzS 668.316,56 (seiscentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cinqüenta e seis 
centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. -Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator - Jorge Kaiume. 

ANEXO AO PARECER N• 842, de 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'? 156, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 29, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1986 

Autoriza a P["ereitura Municipal de Cabeceiras, 
Estado de GoiáS, a contratar opera~ão de crédito no 
valor de Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito 
mil, trez~l)tos e deze~is cruzados e cinqüenta e seis 
centavos). 

0- Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cabeceiras, Es

tado de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução n'? 
93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a c_ontratar operação de crédito no valor de Cz$ 
668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
dezesseis cruzados e cinqilenta e seis centavos), corres
pondente a 13.529,53, Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal 
da ORTN de Cr$ 49.396,88 vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- _F ~S, destinada à ampliação dos sistemas de galerias 
de -~guas pluviais, meios-fi!=JS e sarjetas, _no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDEr\'TE (Hélio Gueíros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovad::~. 
O projeto vai à promulgação 

Q SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras} - Passa-se, 
agora à apreciação do Requerimento n<? 354, de urgência 
para a Mensagem n<? 200/86, relativo a pleito da Prefei
tura Municipal de Itapira, São_ Paulo. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

Peço ao nobre Senador Maurício Leite que profira o 
parecer da Comissão de Economia, em face da virtual 
ausência- dos seus titulares. 

O SR. MAUR[CIO LEITE (PDS- PB. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n<? 200/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Itapira (SP) que objeti
va contratar junto à Caixa Econômica Federal, na quali-
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dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 655.787,73 (c~rrespondente a 

14.286,72 OTN de CzS 45.901,991, em julj85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: até 3 anos; 
2 - de amortização: I O anos; 
C- Encargos: 
I - juros: __ 6% a.a., 
2- correção monetária: 80% do fndice da va~ 

riação trirriestnil das OTN; 
D .- Garantfa t vinculação de quo.\_asRparte do 

Imposto sobre Circulação de MerCadorias (ICM); 
E- Destinação dos nicUrsos: Implantação de 

creches. 

O. Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
BariCo Central do Brasil q_ue, analisando as finanças do 
Município constatou que a Inargem de poupança real do 
interessado, da ordem de Cz$ 5.451,1 milhões, mostra-se 
bastante super~or aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após a efetivação do emprésti
mo pretendido, e concluiu que a assunção do compro
misso não deverá trazer àquela entidade maiores p_res
sões na execução orçamentária de seus futuros exercí
cios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 

, quanto á realização do empréstimo que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da. Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 157, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a 
contratar operação de crédito no valor em cruzados 
equivalente a 14.286,72 Obrigações do Tesouro Na
cional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' b a Prefeitura Municipa[de ltapira (SP)~-iios 

tennos do artigo 21' da Resolução n~' -93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede
ral~ autorizada a contratar operação de crédito no valor 
em cruzados equivalente a 14.286,76 Obrigações do Te
souro Nacional, de Cr$ 45.901~91, vigente em julho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, 
destinado à implantação de creches no Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicuçã.o. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -O Parecer_ 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 157, de 1986, que autoriza a Pn!
feitura Municipal de ltapira (SP) a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 655.787,73 (seiscentos e cin
qUenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete cruzados e 
setenta e três centavos), para o fim que especifica (depen
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Municípios). 

Com a palavra o nobre Senhor Senador Octávio Car
doso para proferir o Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. OCT ÃVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi· 
tir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 200/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itapira (SP) a contratar empréstimo no valor em cruza-
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dos correspondente a 14.286,72 Obti&:a9õcs d_o Tesouro 
Nacional, destinado a financiar a implantãÇão de creches 
no Município. 

O pedido e autorização foi formulado nos _termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução nl' 93, de 1976, do 
Senado Fe_deral, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-:- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi eiaboiada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técníca legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueríos) - solicito ap 
nobre Senador Benedito Ferreira proferir o parecer da 
Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 157, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Pre~eitura Municipal de __ ltapira 
{SP) a con_tratar operação de crédito no valor em cruza
dos equivalentes a 14.286,72 O)?r.igações do Tesouro Na
cional, destinada à implantação de creches no Municí
pio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo_ em vista a situação 
financeira aflitiva coni que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível dà União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os parece
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
imediata apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. (Pausa.) 
Em votação. 
Os ·srs. Senadores que a aprovam; queiféim Permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que serã lida pelo Sr. !~'-Secretário. 

~ lida a seguinte 

PARECER 
N• 843, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

__ Redação li~al do Projeto de Resoluçào.nç 157, de 
-1986.-

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 
Resolução nl' 157, de 1986, que autor_iza a Prefeitura Mu-
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nicipal de Itapira (SP), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 655.787,73 (seiscentos e cinqUenta e cin
co mil, setecentos e oitenta e sete cruzados e setenta e três 
centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 843, DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução nço 157, de 
1986. 

Fitço saber que o Seriado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jtapira, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 655.787,73 (seiscentos e cinqüenta e cin
co mil~ setecentos e oitenta e sete cruzados e setenta e 
três- centavos). 

O Senado federal resolve: 

Art. 1ç E a Prefeitura Municipal de! ftapira, ESfado 
de São Paulo, nos termos do artigo 2'i' da Resolução n" 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédíto no valor de CzS 
655.787,73 (seiscentos e cinqUenta e cinco mil, setecentos 
e oitenta e sete cruzados e setenta e três centavos), cor
' respondente a 14.286,72 Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal 
da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 19~5, 
junto à Caixa Econõmicâ Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de creches, no Municí
pio, obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hé:lío Gueiros) - Em- discUS-::. 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Seiiadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à prcirriulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
I3 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, dà Projeto de Lei do 
Senado_ nl' 302, de 1980, de autoria do Senador Humber
to Lucena, que acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~'s 689 a 691, de 1984, das Comis
sões: 

-..,.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
jurid_icidade e, quanto ao mérito, favorâvel; 

-de Legisla<;ão Social, favorável, com emenda que 
apresenta de nço 1-CLS; e 

-de Finan~;;as, favorável, com emenda que apresenta 
de n9 2~CF. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a s~ssào às 13 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 196~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 13 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge KaJume- Altevir Leal - Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros --Afexandre Costa
Alberto Silva- Helvfdio Nunes-· José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - MãuríciO Leite ..:..:.._-José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machaóo - Guilherme Palmeira 
-.Luiz CavalCante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho-- LU.h Viana 
-João Calmon- José Ignâcio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad- Alfredo Campos - Severo 
Gomes - Benean:o Ferreira - Gastão MUller - José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli __:_ Octãvici 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

lt-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 355, de I986 

Requeremos urgência, noS termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 163, de 
1986, relativa a -pleito da Prefeitura Municipal de Rio 
Pardo de Minas (MG). 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Cbiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N9 356, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem Õ9 299, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Oeiras 
-PI. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE' (~élio Gueiros) -Os requeri
mentos lidos serão apreciados apó-s a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em prímeii-o turno, do _Projeto de Lei 

do Senado n9 302, de 1980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 689 a 691, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade, juriáícidade e, quanto ao mérito, favorãvel; 

-de Legislação Social, favorável, com emenda 
que apresenta de n~ 1-CLS; e 

-de Finanças, com emenda que apresenta de n~ 
2-CF. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são o projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
isão. 

Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE L!'I DO SENADO 
N• 302, de I980 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' O art. 458 da Consolidação das Leis do Tra

balho, acrescido de três novos parágrafos, passa a vigo
rar c-om as seguintes alterações: 

""Art. 458. . _ ........... ·-·-----··-·-·---
§ 11' .................................. ~ 
§ 2"' A habitação e a alimentação fornecidas 

corno salário-utilidade deverão atender aos fin·s a 
que· se destinam e não poderão exceder, respectiva~ 
mente, a 20 (vinte) e a 25 (vinte e cinco)_por cento do 
salário contratual. 

§ 39 Tratando-se de habitação coletiva, o valor 
do salário~utilidade a ela correspondente será obti
do mediante a divisão do justo valor da habitação 
pelo número de co~ocupantes, vedada, em qualquer 
_hipótese, a utilização da mesma unidade residencial 
por mais de uma família. 

· § 4Q CeSsando o contrata de trabalho, ao em~ 
pregado cabe desocupar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a habitação fornecida a títulO de salârio-
utilidade. -

§ 59 Não serão considerados como salário, 
para os efeitos deste artigo, os vestuários, equipa· 
mentes e outros acessórios fornecidos ao emprega
do e utilizados no local de trabalho, para a pres-
tação doS- sefviços." - . - -

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Votação, 
em globo, das Emendas de n9-l da Comiss-ão- de-LegiS
lação Social e n~' 2 da Comissão de Finanças. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Estão aprovadas. 
A matéria irã à Comissão de Redação, a fim de ser re

digido o vencido para o segundo turno regimental. 

São as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDA N• I - CLS 

Suprimam-se os §§ 49 e 5~> constantes na redação dada 
pelo art. !9 do projeto ao art. 458 da CLT. 

EMENDA N• - CE 

Renumerem-se o§ 59 para§ 29 e os§§ 2~. 39 e4"', subse
qUentemente, para §§ 39, 49 e 5"', com a redação proposta 
no projeto. · 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 355/86, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem nl' 163/86, 
relativa ao pleito da prefeitura municipal de Rio Pardo, 
em Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados (Pausa.) 
Está aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa.se à apreciação da 

matéria. 
Sobre a mesa, parecer d~ Comissão de Economia que 

será lido pelp Sr. I "'-Secretârio. 

b. lido o seguinte 

PARECER 
N• 844, de I986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 
163, de 1986 (Mensagem n9 212/86, na origem), do 
Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Senado Federal proposta para que seja au
torizada a prefeitura municipal de Rio Pardo (MG) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 

- 530.93_0,50 ( quinhen_tos e trinta mil, novecentos e trio
t~ cruzados e cinqüenta centavos). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n9 163/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada, a prefeitura munici
pal de Rio Pardo (MG), a contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, com base no que estabelece a Resolução n9 
93/76 do Senado Federal, em seu artigo 2"'. 

O empréstimo realizar-se-á sob as seguintes condições: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 530.930.509 (correspondente a 

!0.748,26 ORTN, em ago/85); 

B- Prazos: 
I - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 80% do índice de va-

riação das ORTN; 

D.- Garantia: vinculação de quotas do Fu_ndo 
de Participação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: obras de infra
~trutu_r~_ !Jásic_a. 

O Banco Central do Brasil examinando a situação do 
interessado, constatou que, não obstante a natureza ex
tralimite da operação, o endividamento consolidado in
terno da prefeitura municipal de Rio Pardo (MG) per
maneceria contido nos limites fixados pelo artigo 2"' da 
Resolução n\' 62/75, do Senado Federal, após a reali~ · 
zação do empréstimo. 

A Caixa Económica Federal, por sua vez, considerou 
a operação viável técnica, econômica e financeiramente. 

Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 158, DE 1986 

Autoriza a prefeitura municipal de Rio Pardo 
(MG) a contratar empréstimo no valor de CzS 
530.930,50 (quinhentos e trinta mil, novecentos e trlnv 
ta cruzados e cinqUenta centalos ). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Fica a prefeitura municipal de Rio Pardo 
(MG), coffi base no previsto no artigo 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori· 
zada a contratar empréstimo no valor de Cz$ 530.930,50 
(quinhentos e trinta mil, novecentos e trinta cruzados e 
cinqUenta centavos), equivalentes a 10.748,26 ORTN de 
agosto de 1985), junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, de.stinado a obras de infra:. 
estrutura básica no município. 
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Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício. - Lenoir Vargas, Rela
tor - Carlos Lyra - Severo Gomes -Albano Franco
José Lins. 

O SR. PRESTo-ENTE (Hélio Guelras) --0 parecer é 
favorável. 

Solicito ao nobre Senador OctáviO Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÃVIó CARDOSO (PDS- RS. Para emi· 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
projeto de resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, coma conclusão de seu pareeer sobre a 
Mensagem n9 163/86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a prefeitura municipal de Rio Pardo de Mi
nas (MG) a contratar emprêstim~ }~O_ valor de CzS 
530.930,50 (quinhentos e tl-inta mil novecentos e trinta 
cruzados e cinqílenta centavos), junto à Caixa EConómi
ca Federal, destinado a financiar a implantação de obras 
de infra-estrutura básica, no município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites ftxados no artigo 29 da Resolução 
n" 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados, serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e r~gimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros)- O parecer ê 
favorâvel. 

Solicito ao nobre Seriador Benedito Ferreira parecer 
da Comissão dos Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
emitir parecer.) ...:: Sr. Presidente;-SfS. senadores, Sob 
exame o Projeto de Resolução n9l58, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economi"a do Senado_ Fe~eral, que obje
tiva autorizar a prefeitura municipal de Rio Pardo de 
Minas- MG a contratar operação de crêdito no ':'alor 
de CzS 530.930,50 (quillhentos e trinta ~il, novece"ntõs e 
trinta cruzados e cinqifenta centavos), destinada à im
plantação de obras de infra-estrutura bâsica no municí-
pio. -

A matêria foi apreciada Pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qUal con
cluiu pelo presente díploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante: - ~ 

A Comissão de COnstituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnic"a: legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
ftnanceira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiro, em face da concentração das receitas 
tributârias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único meCanismo de que dispõe para imp!e
ment!lr os programas de trabalho. 

A Comissão de Constituição e Justiça também se pro
nunciou favoravelmente. Isto posto, a Comissão de Mu· 
nicípios, tan1bém se posiciona favOravelmente. 

Este é o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à-sua -apreciação. 

Em discussão o projeto. 
Não· havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros_}- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redaçào que vai ser lido pelo 
Sr. 19-Secretáfio. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 845, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 158, de 
1986. 

· Relator: Senador Octávio Cardoso 

Ã Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 158, de 1986, que autoriza a Prefeitura de 
Rio Pardo de Minas (MG) a contratar operação ·de crê
dito no valor de CzS 530.930,50 (quinhentos e trinta -mil, 
novecentos e trinta cruzados e cinqílenta centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- M~trtins FiJho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
No 845, De 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 158, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
e~, __ ._ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No • DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to n~ valor de Cz$ 530-.930,50 (quinhentos e_ trinta 
mil, nõvecentos e trinta cruzados e cinqüenta centa
vos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Es

tado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2"' da Reso~ 
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
raJ, autorizada a contratar operação de crêdito no valor 
de Cz$ 530.930,50 (quinhentos e trinta mil, novecentos e 
trinta cruzados e cinqilenta centavos), correspondente a 
10.748,26 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à Caixa 
Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada a obras de infra-estrutura básica, !J-O Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
trai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueírõs) - Em discus
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR.. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - -Passa-se 
agora à apreciação do requerimento n9 356}86 de urgên
_c:_ja para ª-.Mensage_m n9 299, relativa_ a pleito da Prefeitu
ra M uniCipa! de Oeiras no Piauí. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

se.D.tados~ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento passa-se à apreciação da 

matêria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constüuiçãõ e Justiça e"de--MuriiCípios. 

Na ausência dos seus titulares, designo o nobre Sena~ 
dor Alaor Coutinho para proferir parecer pela Comissão 
de Economia. 

O SR. ALA OR COUTINHO (PFL- BA. Para emi· 
tir parecir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 299f86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
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pleito da Prefeitura Municipal de Oeiras (PI) que objcti
va contratar junto à Caixa Económica Federal, na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

I. Proponente 
l.l Denominação: Município de Oeíras 
1.2 Localização (sede}: Praça Costa Alvarenga, 221 

-Oeiras} PI. 

2.. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 46.138,06 

OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de calçamento, galerias 
pluviais, meios-fios e aquisição de equipamentos para 
coleta de lixe. 

2. (continuação) 
233. Prazo: Carência: atê 03 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez} anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral

mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento serã li
. berado em pai-celas, de acordo com cronograma a ser 

apresentado. 
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 

amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e su
cessivas, calcufadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986- CzS 95.930.00 
1987 - CzS 288.140,00 
1988 - CzS 288.140,00 
1989 - CzS 410.867.00 
1990- CzS 761.039.00 
1991 - CzS 732.226.00 
1992- CzS 703.411,00 
1993 - CzS 674.598,00 
1994 - CzS 645.783,00 
!995 - CzS 616.972.00 
1996- CzS 588.157,00 
1997- CzS 559.344.00 
1998- CzS 530.529,00 
1999 - CzS 378.988.00. 
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM. 
2.8 DispositivOs Legais: Lei Municipal n9 1.288, de 20-

12·85. 
Não constam do processo elementos que permitam de

terminar a capacidade de pagamento do interessado. 
A Caixa Económica Federal, contudo, considerou que 

a operação é _ _viável e se enQuadra nas normas operacio
nais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 159, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras (PI) a 
contratar operação de crédito no valor em cruzados 
equivalente a 46.138,06 Obrigações do Tesouro Na
cional. 

O Senado Federai resolve: 
Art. l9 ta Prefeitura Municipal de Oeiras (PI), nos 

termos do artigo 29 da Resolução n"' 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis alterada pelo de 
n'1 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de Crédito nova
lor em cruzados equivalente a 46.138,06 Obrigações do 
Tesouro Nacional, destinado a implantação de calça
mento, galerias pluviais, meios-fios e à aquisição de equi
pam-ento para a coleta de lixo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer-é 
fav-orável. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCfÃVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente e Srs, Senadores, o presen
te projeto de resolução, da Comissão de Economia do 
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Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a 
Mensagem n~' 299/86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a prefeitura municiPal di-OeiraS- (PI) _a con
tratar empréstimo no valor em cruzados equivalente a 
46.138,06 Obrigações do Tesouro Nacional destinado a 
financiar a frilplantação de calçamento, galerias pluviais, 
meios-fios, e aquisição de equipamento para a coleta de 
lixo. -

O pedido de autorização foi formulado nOSteimos do 
preceituado no artigo 2~> da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2~' da Resolução 
n~> 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecerido, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIOENTE (Hélio- GueirOs)- Opà-ficeie 
favorável. --- -

Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer 
da Conilssã-Cl-de MuniCJPiõS~- -

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS-" GO. Profere 
o seguinte parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Sen~dores: 
Sob exame o Projeto de Resolução nl' 159, de __ l986, de 
autoria da Comissão de Economia_ do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Pref~itu!a Muni~ipal de Oeiras 
(PI) a contratar operação de crédito no valor equivalen
te, em cruzados, a 46.138,06 Obrigações do Tesouro Na
cional, destinada à implantação de calçamento, galerias 
pluviais, meios-fios e à aquisiÇão de equipamentos para a 
coleta de lixo. 

A matéria foi apreciada Pela ComiSsão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fimi.nceirOS, a quál con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. -

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos-aspec
tos de constitucionalida~, juridicidade e técnica l~gisla-
tiva. ------- -

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela ComiSSão-dCECOiiOmia, tendo em vista a· situaçãO 

financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o institutO do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, em 
1:: o nosso parecer, Sr~ Presidente, Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nã_o havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os.Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiios)- Sõbre a mC:. 
sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1~'-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 

N• 846, de 1986 

(Da Comissão de Redaçilo) 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 159, de 
1986. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
A Comissão apresenta a redação_ final do Projeto de 

Resolução n~' 159, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Oeiras- (PI), a coO. tratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 46.138,06 OTN 
-Obrigações do TeSoUro Nacioilal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Octávio Cardoso, Presidente- Benedito Ferreira, Re
lator - Alaor Coutinho. 

ANEXO AO PARECER 
N• 846, DE 1986 

Rdação final do Projeto de Resolução nl' 159, de 
lJIJ!ó, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 2~', inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 46.138,06- OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 :1:. a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado 

do Piauí, nos termos do artigo 29 da Resolução nl' 93, de 
11 de outubro de 1976, alterado_ pela Resolução n~' 140, 
de5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 46. 138",06 Obrigações do Te
souro Nacional- OTNs, junto à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implan
tação de calçamento, galerias pluviais, meios-fios e aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo, no Mu~:licípio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Em d_i:ocus
sào a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O i;t-OjetO.Vai à pfomulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- A-Presidên

cia convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 
14 horas e 10 miriutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PiojetO de Lei da Câmara n9 21, de 1986 
(Em regime de urgência art. 371, b, do Regimento In

terno) 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 

Câmara n~' 21, de 1986 (n~' 6.696/85, na Casa de origem), 
que criã. cargos no quadro permanente da Secretariã. do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Região, a que se 
refere a Lei n~' 7.324, de 18 de junho de 1985, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVElS, proferidos em 
plenário, das Comissões: 

de Serviço Público Civil; e 
de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encer~ 

rada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 14 horas e /0 minutos.) 

Ata da 197ll- Sessão, em 15 de agosto de 1986 

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 10 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Alqy.s_io Çlla\i-~ -
Gabriel Hermes- H~lio Gueiros--:- Alexandre C~~la
Alberto Silva- Helvfdio Nunes:_ Josê Lins --=-VirSTiio 
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- J_p.sé Ur
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado- Guilher~ 
me Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
Passos Pôrto --JJJ-tã.hy Magalhães- Alaor Coutinho
Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira-
Nelson Carneiro -~Tamil Haddad - Alfredo Campos 
-Severo Gomes:.....:. Benedito Ferreira- Gastão MUller 
-José Fragelli- Marcelo Miranda -- Enéas Faria -

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

Arno Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - A lista- de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vão_ s_er lidos pelo Sr. 

}~'-Secretário~ 

São lidos os s~guintes 

REQUERIMENTO 
--- -- N• 357, de 1986 

Requeremos urgência, nos_ termos do art. 371, alinea 
.. b" -do Regimento Interno para o Projeto de .Lei da Câ-

mara nl' 87, de 1986, que considera Património Histórico 
NacionaJ_<!__cidat;ie de Cametá, no Estado do Pará. 

Siila das_Sessões, em 15 de agosto de 1986.- Ãlfredo 
Campos - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso. 

REQU.ERIMENTO 
N• 358, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 302, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Distrito Federal. 

-Sala das Sessões, em 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Benedito Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) --Os requeri
mentos lidos serão ·apreciados após da Ordem do Dia 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 21, DE 1986 
(Em regime de urgência art. 371, b, do 

Regimento_ Interno) 

Discussão, em segundo tempo, do Projeto de Lei 
da Câmara nl' 21, de 1986 (n~> 6.696/85, na Casa de 
origem), que cria cargos no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 13t Região, a que se_ refere a Lei n9 _7 .324, 
de 18 de junho de 1985, e dá outras providências, 

-tendo 
PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferi

dos em Plenário, das Comissões: 
-De Serviço Público Civil; e 
- De Finanças. 

A matêria constou da Sessão extraordinária de 13 de 
agosto do corrente, tendo sido aprovado em primeiro 
turno. 

Em discussão o projeto, em segundo iumO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Nos termos do inciso II do art. 328 do Regimento In

terno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta dos Membros da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo DOffiinaL Ten
do havido, entretanto, acordo entre as lideranças, a ma
téria foi aprovada em primeiro turno simbolicamente. 
Assim, em consonância com aquela decisão,_a .Presidên
cia irã submeter o projeto ao Plenário, em segundo tur
~o. pelo mesmo processo. 

Votação do projeto em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t o seguinte o projeto ~provado: 

PROJETO DE LEI DÁ CÃMARA 
N• 21, de 1986 

(N9 6.696/85, na Casa de origem) 

Cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 13• 
Região, a que se refere a Lei n~' 7 .324, de 18 de junho 
de 1985, e dá outras providências. 

O Congresso N aciónal decreta: 

Art. 11' Ficam criados no Quadro Permanente de 
Pessoal, da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13• Região, os cargos de categorias funcionais e cir
gos em comissão, constantes, respectivamente, dos ane
xos I e II desta lei. 

Art. 29 Aos cargos criados pelo art. li' desta lei fi
cam acrescidos os provenientes da lotação das Juntas de 
Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território 
da 13• Região da Justiça do Trabalho, cujos ocupantes 
deixaram de optar por permanecerem no Quadro de Pes
soal da 6• Região, nos termos dos arts._ 10 e 15 d!i Lei n~' 
7.324, de 18 de junho de 1985. 

Art. 31' O aproveitamento de servidores da Adminis
tração Pública, no Quadro Permanente de Pessoal da Se
cretaria do Tribunal RegiOnal do Trabalho da 13• Re
gião, far-se-ã como disp"õsto no art. _S~' C: seu parágrafo ú
nico da Lei n? 7 .267, de 5 de dezembro de 1984, e incluirá 
os servidores da Tabela de Pessoal Permanente do Tribu
nal, admitidos por concurso p6blico. 

Parágrafo 6niCo. Ressalvado o disposto neste artigo, 
o preenchimento de cargos de provimento efetivo, do 
Quadro Permanente de Pessoal, da Secretaria do_ Tribu
nal Regional do Trabalho da 13• Região, far-Se-áobser
vadas as disposições do§ 2? do art. 108 da Con-stituiÇão 
Federal. 

Art. 49 O Tribunal Regional do Trabalho da 13• Re
gião, atravês de ato interno, estabelecerâ normas regula

. mentares necessárias à execução desta lei. 
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Art. 5"' As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 61' Esta lei entra em vi.Sor na data de sua publi
cação. 

Art. 7~' Revogam-se -as-disposíções em contrãrio. 

ANEXO I 
<Art. 1.0 da Lel n.0 , de de· de 198 l 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13.• REGIÃO 

Grupos Categorias 
Funcionais 

N.0 de 
çargos 

Ativldades de Apoio Técnico Judiciário 
Judici:.í.l'io, Código Oficial de Justiça Avaliad_or 

70 
7 

115" 

33 
45 

TRT-13.n.-AJ -020 Aüxiliar Judiciário 
Agente de Segurança Judiciária 
Atendente Judiciário . 

Outras Atlvldades de Médico 4 

-Nível Superior. Código Odontólogo 2 
TRT-13.•-NS-900 Contador 4 

Engenheiro 2 
Bibliotecârio 2 

Outras Atividades de Auxiliar de Enfermagem 3 
Nível Médio, Código Telefonista 3 

TRT-13.R-NM-1000 Auxiliar Operacional de_ Serviç-os Diver-
sos (Ãrea de Atendimento) 4 

Auxiliar Operacional de Serviços Diver-
sos (Área de Ljmpeza e Conservação) 20 

Agente de Vigilância 10 
Artesanato, Código Artíffce de Estrutura de Obras e Meta-

lurgia 3 
TRT-13.•-ART-700 Artífice de Mecânica 3 

Artífice d-e Eletricldade e Comunicações 3 
Artífice de \Carpintaria e Marcenaria 3 
Artífice ~te Artes Gráficas 3 

ANEXO II 

Código 

TRT-13.0 -AJ-021 
TRT~13.0-AJ -027 
TRT-13.•-AJ-023 
TRT-13.•-AJ-024 
TRT-13.--AJ-025 
TRT-13.0 -NS-901 
TRT-13.•-NS-900 
TRT-13.•-NS-924 
TRT-13.•-NS-916 
TRT-13.0 -NS-032 

TRT-13.•-NM-1001 
TRT-13.•-NM-1044 

TRT-13.•-NM-1006 

TRT-13.0 -NM-1006 
TRT-13.0 -NM-1045 

TRT-13.•-ART-701 
TRT-13.•-ART-702 
TRT-13.0 -ART-703 
TRT-13.0 -ART-704 
TRT-13.•-ÀRT-706 

( Art 1. o da Lei n.O· . de de de 198 ) 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALIIO DA 13.• REGIÃO 

Grupo-Dlrcção e ~~.ssessora."'r..·enio Superioyes - Código TRT-13.a.. - DAS-100 

Número de 
cargos Cargos em Comissão Código 

1 Diretor de Secretaria Financeira 
Dlretor de Serviço 

TRT-13.a-DAS-101 
TRTc13.0 -DAS-101 
TRT-1S.n-DA8-102 2 Assessor 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - Pass-awse à 
apreciação do Requerimento nl' 357/86, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câinara nl' 
87/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
C""amãra que considera Património Histórico Nacio
nal a Cidade de Cametá, no Estado do Pará. 

Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação e Cultura. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so, pàra proferir parecer da Comissão dC- EdUCação e 
Cultura. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Chega a esta Comissão, para exame., o Projeto. de Lei 
da Câmara n'1 87, de 1986, que .. considera Património · 

Histórico Nacional a cidade de Cametã, Estado do Pa
rá". 

O projeto, do ilustre Deputado Gerson Peres~ procura 
inserir aquela cidade histórica e cultural na programação 
admiriistraiiva federal. Procura desta forma trazer ao co
nhecimento público que a História do Brasil não foi feita 
apenas no Sul ou no Centro do País. 

"Cametâ é, alêm de sua importância econômica e polí
tica no Parã? a cidade qu_e_ agasal~a os mais importantes 
acervos históricos do País e do Estado na Amazônia". 

Naquela cidade se deu o acontecimento histórico mais 
importante do Brasil, na Amazônia. Em 1616, Pedro 
Teixeira, capitaneando os cametaenses, partiu da praia 
das Mercês e conquistou a Amazônia, hoje 2/3 do terri
tório nacional. Ali nasceu D. Romualdo de Seixas, 
orientador espiritual do seu povo. Ali os cabanas foram 
derrotados para que o Império da lei e o princípio de au
toridade fossem ·resgUardados. Cametã foi Capital da 
Província pira que o Pará não perdesse sua unidade e 
respeitabilidade. Ali também esteve o Padre Antonio 
Vieira, fálando do púlpito da Catedral secular c acres
centa na justificativa apresentada que em Cametá "fio- _ 
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resce uma ciVilização que muifó bem tem contribuído 
para o desenvolvimento sócio-econômico do Pará". 

A legislação que rege a matéria é a Constituição Fede
ral, em seu art. 180, parágrafo único, que dispõe: 

~·Ficam sob a proteção especial do Poder Público 
os documentos, obras e os locais de valor histórico 
ou artístico, õs monumentos e as paisagens naturais 
notáveis, bem como as jazidas arqueológicas." 

Os precedentes legislativos quanto ao tema São os 
mais diversõs. 

O presente projeto teve sua tramitação na Câmara dos 
Deputados, recebendo aprovação em todas as Comis
sões por onde tramitou. 

Dessarte, nada encontrando que contrarie a manifesta 
vontade encontrada pelo seu autor em dar ao Norte o 
que é do Norte como parcela histórica da formação do 
nosso Estado brasileiro, somos pela aprovação da ma~ 
téria, na forma como se encoritra no Projeto de Lei da 
Câmara n9 87, de 1986. 

Esse o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa~se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência proclama, com satisfação, o resultado 

da votação. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE LEI DA CÁMARA 
N9 87, de 1986 

(N9 5.329/85, na Casa de origem) 

Considera Patrimônio Histórico Nacional a cidade 
de Cametá, no Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica considerada Patrimônío Histórico Na~ 

cional, a cidade de Cametá, no Estado do Pará. 
Parágrafo único. Para efeito deste aití,80, _fica o Po~ 

der Executivo autoriZado a integrar a referida cidade na 
programação dos órgãos públicos federais que tratam da 
preservação do patiini.ôiiiõ histórico-cultural e da admi
nistração do turisi:no no País. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráiiO. 

O SR. PRESIO-EN-rE--(Hélio Gueiros) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 358/86, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n9 302/86, relativa a 
pleito do Governo do Distrito Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Pasa-se à apreciação da matéria:, que foi despachada 
às Coniissões di Economia, de Constituição e Justiça e 
Distrito Federal. 

Designo o nObre Senador Alaor Coutinho para dar 
parecer pela Comissão de Economia, em fã"ce da ausên~ 
cia eventual de seus titulares. 

O SR. ALAOR COUTINHO (PFL -~BA. Para emi· 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nt 302, de 1986, o ·senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito do Governo do Distrito F"ederal qUe objetiva 
contratar junto à CaiXa EconômicaFederal, esta na qúa·
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - FAS, operação de Crêdito no valor de 
418.526 OTN. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

Considerando os aspectos sociais da "OPenição, con
cluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos da 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160. DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contra
tar operação de crédito no valor de 418.526 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a contratar junto à Caixa· Econômica·Fed_eral, esta como 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvime-nto Social 
- F AS, uma operação de empréstimo no valor equiva
lente a 418.526 OTN, destinado a financiar a aquisição 
de 2 helicópteros e outras viaturas destinadoS ao equipa
mento e reequipamento da Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor-na data de sua 
publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) _-:_O parecer é 
favorável. 

Soliclto ao nobre Seiui.dor OCtàvíO CardOSO que dê o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi-
tir parecer.) - Sr. _Presidente, Srs. Senadore$: ______ _ 

O presente Projeto de Resolução, da ComissãO- de 
Economia do Senado FCderal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 302/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Distrito Fe
deral a contratar empréstimo no valor de 418.526 OTN, 
destinado _a financiar a aquisição de equipamentos para 
a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

O pedido foi formulado nos termos da legislação em 
vigor e teve sua tramitaçãO âisciplinada pela decisão des
ta Comíssão, de 27-6-85. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --0 parecer ê 
favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra, para emitir parecer da CoiniSS8.o do Distrito Federal. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presídente, Srs. Senad_ores: Sob 
exame o Projeto de Resolução n9 160, de 1986, da Co
missão de Economia do Senado Federal, que objetiva 
autorizar o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação de crédito no valor de 418.526 OTN. destinado 
à aquisição de equipamento para a Secretaria de Segu
rança Pública do Distrito .Eederal. 

A matéria foi apreciada pela comissãO- de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo. 

A _Cç_missão de Constitujção e _Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e têcn_ica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, dado o relevante interesse 
público da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - o- parecer 
da Comissão do Distrito Federal ê favorâvel à matéria. 

Concluída a instrução da matéria, passa-se à sua apre
ciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão d_e Redação. 

Agosto de 1986 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Sobre a me
sa, parecer que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 
PARECER 

N• 847, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 160, de 
1986. 

Relator; Senador Benedito Ferreira 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 160, de 1986, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor 
corfeSpondente, em cruzados, a 418.526 OTN- Obri
gações1 do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comíssão, 15 de agosto de 1986. 
-Octávio Cardoso, Presidente- Benedito Ferreira, Re
lator - -Amir Gaudêncio. 

ANEXO AO PARECER N• 847. DE 1986 

Redação_ ('mal do Projeto de Resolução n9 160, de 
~~ f986. ~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente. 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a contratar, junto à Caixa Econàmica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
menta Social - F AS, urila operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 418.526 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, destinada a financiar a aqui
sição de 2 _helicópteros e outras viaturas destinados ao 
equipamentO ce reequipamento da Secretaria de Segu· 
rança Pública, no Distrito Federal. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação~ 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) 
Em discussão a redação final. -(Pausa.) 
NãO haVendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
14 horas e 27 minutos, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiio turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 279, de 1985, de autoria do Senador Jorge Ka
lume, que estende aos servidores públicos civis, aposen
tados por tempo de serviço e por inValidez simples, ore
posicionamento, de até doze referências, jâ deferido aos 
servidores em atividade, tendo 

PARECERES, sob n9s 741 a 743, de 1986, das comis
sões: 

-de constituição e justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n9 1-CCJ; 

- d_e serviço público civil e de finanças, favoráveis ao 
projeto e à einenda de n9 1-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Estâ encer-
rada a -sessão. -

(Levanta-se a sessão, às 14 horas e 24 minutos.) 
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Ata da 198\' Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA -

ÀS 14 HORAS E 27 MINUTOS, ÁCiüM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENAD(JRES.c -

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Queirós- Alexandre Costa
Alberto Silva - Helvídio Nunes -José- Lirls- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano ~-Cid 
Sampaio - Nivaldo ~achado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavii!Cãrite- Lóurival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho """":"Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos -Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Gastão Mü_ller - José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Fa-ria - Arno 
Damiani- Ivan Bonato-.:.. Carlos Chiarelli- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRI!S"II)ENTE (Hélio Gueiros)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos_ nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos_ que vão ser _l_idos pelo 

Sr. 19-Secretãdõ. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 359, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n9 t98, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Grava
taí (RS). 

Sala das Sessões; em 15 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos- Niv~ldo __ Machad~_--Jamü Haddad- Octá-
vio Cardoso. - - - -

REQUERIMENTO 
n9 360, de 1986 

Requeremos urgência, nos term_os do art. 371, alínea 
.. b" do Regimento Interno, para a Mensag~~ n9 220, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG). 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos- Nivaldo- Machado- Octávio Cardoso- Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélío Gueiros) --Os requeri
mentos que acabam_de ser lidos_ serão votados após a Or
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 279, de 1985, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que estende aos servidores públicos 
civis, aposentados por tempo de serviço e por'invali
dez simples, o reposicionamento, de até doze refe
rências, já deferido aos servidores em atividade, ten
do 

PARECERES, ·sób i:ti>S -74T3743, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no rpérito; fav-Orável, com emenda que 
apresenta de n9 1-co; 

- de Serviço Público CiVil e de Finanças, favoráveis ao 
projeto e à emenda de n9 1-CCJ. 

Em discussão o projetO e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en

cerrada. 

Presidência dos Sr. Hélio Gueiros 

Em votação o projeto, sem._ prejuízo da emenda. 
Os Srs Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NY 279, de 1985 

.Estende aos servidores públicos, civis, aposentados 
por tempo de seniço e por invalidez simples, o reposi
cionamento _de até doze referências, já deferido aos 
servid_ores em atividade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. JY Fica o Poder Executivo autorizado a esten

der aos servidores públicos civiS; ·aposentados por tempo 
de serviço e por invalidez simples, o reposicionamento, 
de até 12 {doze) referências, já deferido, na conformida
de_da Lei n~" 5.645, de IO_de dezembro de 1970, aos servi
dores_em atividade. 

ArL 2~"- -A presente lei será regulamentada no prazo 
de 60 (sessenta) dias, aplicando-se, no que couber, os 
mesmos critérios estabelecidos pelo Ministério da Admi
nistração por ocasião do reposicionamento concedido 
aos servidores em atfvidade. 

-Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sll. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em votação 
a emenda. 

Os--Sis. Senadores que a aprovam permaneçam senta
d<?~· _ (Jla~~a.) 

Aprovãda. 
__ Aprova~os o projeto e a emenda, a matéria vai à Co
rriisSàO de Redação, a fim de redigir o venc_ido para o se--
gundo turno regim~ntal. ___ _ 

"~::-a--seguinte a .einênda aprova-da---

EMENDA No I - CCJ 

Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação: 
Art. 29 Ao regulamentar a presente lei, o Poder Exe

cutivo aplicará, no que couber, os mesmos critériOs que 
ditaram o reposicionamento concedido aos servidores 
em atividade. 

O SR. PRESIDENTE- (Héiiô Glleiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação dô Requerimento n9 359, lido n~ Ex
pediente, para a urgênci~ da Me!l.s~e.m n9 198, relativa a 
p1êito de Gravataí. 

Em votação os dois requerimentos. 
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 

queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovados. 
Aprovados os l-equerimentos, passa à apreciação da 

matéria que foi despachada às comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Sr. Senador Alaor Coutinho proferir 
parecer da Comissão de Economia, em face da aUsência 
eventual dos seus titulares. 

O SR. ALA OR COUTINHO (PFL- BA. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sena~ores: com a 
Mensagem n9 .198/8§, o Senhor Presidente da _República 
submete à deliberação do Senado F:ederal pletto da ~re
feitu-ra MUnJcip8.f de Gravataí (RS) que objetiva contra
tar junto à Caixa E:coriômica Federar a seguinte ope
ração de crédito: 

- '"Características das operações: 
... -~- Va!o1.giobal: CrS 5.34I.292.466{cor-reSpon
dente a 127.078,14 ORTN, de CrS 42.031,56, em 
Jun/85), sendo as operações nos valores a saber: 

I - CrS 2.495.750.390 (59.378,01 ORTN); e 

II -Cr$ 2.845.542.076 (67.700,13 ORTN); 
8- Prazos: 
r - de carência: 36 meses (operações I e II); 
2 - de amortização: 96 meses (operação I) e 120 

meses (operação II); 
C - Encargos: 
1 - juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 60% do índice de va-

riação das ORTN; 
D - Garantias: vinculação das parcelas do lm

põsto sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: implantação de 

galerias de águas pluviais e aquisição de equipamen
tos para coleta e destinação final de lixo (operação 
I); ampliação, equipamento e implantação de esco
las (operação II)." 

O Co_nselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que não obstante a natureza extrali
mite da operação pleiteªda, o endividamento consolida
do interno do referido Município, permaneceria contido 
nos limites fixados pelo Art. 29 da Resolução nt 62/75, 
Art. 19 da Resolução n9 93 J16 e Resolução n9 64/85, to
das do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re~ 
pública {SEPLAN/SAREM) informou nada ter a op_or 
quanto à realização do empréstimo que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9161, DE 1986 

Autoriza _R: Prefeitura Municipal de Gravata{ 
-(l~ . .S) a: Cõntratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quaren
ta_ e_ um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e 

- quarenta e seis centavos). 

O SenadO Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Gravataí (RS), 

nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e 
quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e 
quarenta e seis centavos) correspondente a 127.078,14 
ORTN de crS 42.031,56, vigente em junho/85, ju:nto à 
Caixa Económica Federal destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais, aquisição de equipamentos 
para coleta e destinação final de lixo, ampliação, equipa
mento e implantação de escolas, no Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respe_ctivo _processo. 

Art. 29 _Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Esse o parecei-, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9161, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Gravataf (RS), a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 5.341.292,46 (cinco mi
lhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa 
e dois cruzados e quarenta e seis centavos), para o fim -
que especifica (dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Municípios). 
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Com a palavra o nobre Senhor senador Octãviõ Car~ 
doso para proferir o parecer da ConiisSãO de ConSti
tuição e Justiça. 

O SR. Ocr Á VIO CARDOSO (PDS - RS. Para em i· 
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS: 

O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n• 198/86, do Senhor Presi~ 
dente da Repdblica, autoriza a Prefeitura Munídpal de 
Gravataí (RS) a contratar empréstimo no valo"r- iiC CzS 
5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um 
mil, duzentos e noventa e dois cruzados e quarenta e seis 
centavos), junto à Caixa Econômica Federal, destinado a 
finaridar a implantação de galerias de ãguas pluviais, 
aquisição de equipamentos para coleta e destinação final 
do lixo, ampliação, equipamento e implantação de escO
las no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 21' da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pêcic, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRES_I_DENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Constituição c Justiça é favoráVel. 

concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra para proferir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o PrQjeto de Resolução n~'J6I, de 1986, de 
autoria da Comifisã_o de Economia do Senªdo Federal, 
que objetiva aUfcifiiãr ~ Prefeitura_ M uniCpal de Grava
taí (RS) a contratar operação de crédito no valo_r d~ CzS 
5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos quarenta e um 
mil duzentos e noventa e dois cruzados e quarenta e seis 
cenÍavos), destinada à implantação de galerias de águas 
pluviais, aquisição de equipamentos para coleta e desti
nação final do lixo, ampliação, equipamento e implan-
tação de escolas no Município. -

A matêria foi apreciàda pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange .aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técmca Iegtsla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta ComisSão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 

· pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se de.fronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único -mecanismo de que dispõe -implementar 
os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Conrptei.:ida 
a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação o projeto. 
Os SrsA Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comíssão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. 11'-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã9ll) 

t lido -o Seguinte -
- PARECER 
N• 848, de 1986 

(Da Comissão de âedação) 

Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 161, de 1986. 
Relator: Senador Octlf.vio Cardoso. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

R~olução n~' 161, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Gravataí (RS), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 5.341.292,46 (Cinco milhões, trezentos e 
quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e 
quarenta e seis centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. - Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' 848, de 1986 

Redaçio final do Projeto de Resolução nl' 161, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Coristf(uiÇão, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gravataí, Es
tado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 5.341.292,46 (cinco milhões, 
trezentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e 
dois cruzados e quarenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !I' b A Prefeiturll ~ unicipal de Gravata!, Esta

do do Rio Grãnde do Sul, nõs termos do art. 21' da Reso
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quarenta 
e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e quarenta 
e seis centavos), correspondente a 127.078,14 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional-ORTN, considerado 
o Valor riominal da ORTN de Cr$ 42.031,56; vigente em 
junho de 1985,junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinada à implantação de ga~ 
lerias de águas pluviais, aquisição de equipamentos para 
coleta e destinação final de lixo, ampliação, equipamen
to e implantação de escolas, no Municipio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
s!o. 

Em votação. 
Os Si's. Senadores que a provam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento nfl 360, de urgência 
para a Mensagem nl' 220/86, relativa a pleito da Prefeitu
ra Municipal de Contagem, Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Consti~uição e Justiça e de Municípios. 

Em 'face da ausêrícia dos titulareS d3. ComiSsão de-Eco
nomia, solicito ao nobre Senador Alaor Coutinho que 
profira o parecer da ComisSão referida. 

O SR. ALAOR COUTINHO (PFL- BA. Para emi
tir parecer.)- Sr. Pi-esidnte, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nl' 220/86, o Senhor Presidente da 
Re_p_~blica sub~ete_ à deliberçaãodo Senado Federal plei
to da Prefeitura Municipal de Contagem (MG), que ob-
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-- jdlva contrat~r. junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédi
to.~_ 

"Características da operação: 
Financiamento 
Valor: equivalente, em cruzados, a até 21.368,54 

OTN. 
objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta 

de lixo. 
Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amortização: 4 

(quatro) anos. 
Encargos: jur9S de 4% ao ano, cObrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 
I 00% do índice de variação das OTN. 

CondiÇões de Liber3.ção: o financiamento serâ li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a 
ser apresentado. 

Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimestrais 
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vent:iveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: -

1986- CzS 87.519,65 
1987- Cz$ 363.384,06 
1988- CzS 588.195,34 
1989-CzS 559.022,12 
1990 - Cz$ 529.848,90 
1991- Cz$ 253.984,49 

Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
Dispositivos Legais: Lei Municipal n11 1.698, de 

25-9-85. 
O -processo não apresenta dados que possibilitam, a 

esta Comissão, examinar a viabilidade da presente con
tratação de empréstimo, em relação à capacidade de en
dividamento do município. Todavia, com base em estu
dos realizados por seus órgãos assessores, a Caixa Eco~ 
nômica Federal pronunciou~se pelo encaminhamento do 
pedido, considerando a operação viâvel sob os aspectos 
social, económico-financeiro e legal. 

Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem, 
em carâter de excepcionalidade, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 162. de 1986 

Autoriza a prefeitura municipal de Contagem 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 21.368,54 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. Jl' É a prefeitura municipal de Contagem 

(MG), nos termos do art. 11' da Resolução n~' 9"3, de 11 de 
outubro de 1976, parcialmente modificado pela Reso
lução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a 
elevar em valor correspondente, em cruzados, a 
21,368,54 OTN o montante de sua dívida consolidada in~ 
terna, a J1rn de que possa contratar uma operação de cré· 
dito de igUal valor junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De· 
senvolvimento Social- FAS, destinada a aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo no município. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Esse, o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 

da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nl' 162, de 1986, que autoriza apre
feitura municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente 
em cruzados a 21.368,54 OTN, para os fins que especifi
ca _(dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios). 

SoliCífo do nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Cómissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁ V!O CARDOSO (PDS- RS. Para emi· 
ti r parecer.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores; o presente 
PiojeiO de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem nl' 2'20/86 do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem (MG), 
a _contratar emprêstimo no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.368,54 OTNs, destinado a financiar a 
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aquisição de equipamentos para coleta cte lixo no-Mu~ 
nicípio. - · -

O pedido de autorização fo( formulado nos termos do 
preceituadO no artigo 21' d<i Resolução n~' 93, de 19'76, 
parcialmente mo-dificado pela Resolução n~>-140/85, am
bas do Senado Federal, implicando a não observância 
das limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de J 

1975, também do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a serem repassados serão provenientes_ ~o Fundo 
de Apoio ao desenvolvimento Social - FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elah-oi-ãdã: COn
soante as pres~rições legais e regimentais aplicáveis à es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer. 

o SR. PRESIDENTE (Hêfio Gueiros) .....:-o parecer é 
favorável. 

Solícito ao nobre Senador Benedito Ferreira emitir pa-
recer da Comissão de Municípios. - -- --

0 SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob_exame o projeto de Resolução nl' 162, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 21.368,54 ORT, destinada à 
aquisição de equipamentos para. coleta de lixo no Mu
nicíPiO. 

A matéria foi apreciada pela- Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu presente diploma l~gal. 

A Comissão de ConstitúiçãO e JuStlçã piOriuOc'iou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos a~pec
tos de constitucionalidade, jtiridicidade e têcnica fegisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos dO proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 

a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
~m discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir -o projeto, ence-iTo 

a disCussão. 
Em votação. 

DIÁRIO DO CONGRESSQNACIONAL (Seção II) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à- Comíssão- de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guei!-ás) _:Sobre a me
sa, redução fin<~l que será lida pelo Sr. 19-Scicretárío. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 849, de I986 

(Da Comissão de Redação) 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 162, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apreserita a redação final do ProJeto de 

Resolução n\1 162, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Contagem (MG), a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 21.368,54 
OTN -Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986.- Martins Filho, Presidente- Jorge Kalume, Re
lator - Octá,·io Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 849. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 162, de 
1986. 

Faço :mber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
dt;:> artigo 42 1 inciso VI, -da Constituição, e 
eu, ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• .DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to no t·alor correspondente, em cruzados, a 21.368,54 
Obrigacões do Tesouro Nacional - OTNs. 

O Senado Federal resOlVe: 
Art. J9 E a Prefeiture Municipal de Contagem, Es

tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, modificado pela 
Resolução n~" 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado 
Federal, autorizada ã contrã.tai- operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 21.368~54 Obri-

Sábado 16 2853 

gações do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fu!"Jdo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à aquisição de equipamentos para coleta de li
xo, no Municipio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
sãõ a redação fíriaJ: (Pausa.) 
-~ão-navendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação 
Os Sr.S. Seiililáores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A presidên
cia, tendo em vista que o término da presente sessão ul
trapassou o horário inicial em que deveria se realizar a 
sessão ordinária de hoje, de acordo com as lideranças, 
tenao -ein vista _O disposto na alínea d do parágrafo único 
do art. 179 do Regimento Interno, deixa de proceder a 
realização desta e convoca sessão extraordinária a 
reatizar-se, logo mais, às 14 horas e 45 minutos com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Res.olução n~' 
62, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 628, de 1986), que au
toriza a prefeitUra municipal de Pedras Grandes (SC)' a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
331.865,03 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e ses
senta e cinco cruzados e três centavos), tendo 

PARECERES, sob n~>s 629 e 630, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -:.:....-Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 40 minutos.) 

Ata da 199{1 Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aioysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gõi:Ircis-:..__ Alàaildre Costa
Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Llns- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
GaUdêncio ;.___ Maurício Leite- José UrbanO --Cid 
Sampaio - NivaldO Machãdo - Quilhei-me Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrt .. 
- Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana 
-João Calmon ~Josê Ignácio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo 
Goines - Benedito Fi:rreira- Gastão Mill!er- Jcise 
Fragelli - Marcelo Miranda ..:.:.. -Eil'éãSFiiüi-=-:.A.rno 
Damiani - Ivan Bona to -Carlos Chíarelli - Odâ:vio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presem:; a acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de De_us, iniciamos nossos- trabalhos. 
Sob a mesa, requerimentos que serão fi doS-pelo Sr. 1~>

Secretário. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

REQUERIMENTO 
N• 361, de I986 

Requeremos urgência, noS termo_s do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
nY 154, de 1986, que "cria Junta de Conciliação e Julga
mento na 3• Região da Justiça do Trabalho". 

Sala das Sessões, 15 de agosto_de 1986- Martins Fi
lho -João Lobo- Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 362, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 301, de 
198_6,_ relativa a pleito do Governo do Distrito Federal. 

Sala d~JS Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Benedito Ferreira - Octávio Cllrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueir0s)- Os requeriR 
mentos que acabam de ser lidos serão apreciados após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único. do Projeto de Reso
lução n~' 62, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 628, de 
1986), que autoriza a prefeitura municipal de Pedras 
Grandes- SC, a·contratar operação de crédito _no 
valor de CzS 331.865,03 (trezentos e trinta e um mil, 
Oítocentos e- sessenta e cinco cruzados e três centaR 
vos), tendo 

PARECERES, sob n9s 629 e 630, de 1986, das 
Comissões: 

- de constituição e justiça, ·pela Constitucionali
dade e Juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 
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Em votação o projeto em turrio único. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comis_s_ã_o de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 62, DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grau~ 

des (SC) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 331.865.03 (trezentos e trinta e um mil, oitocen
tos e sessenta e cinco cruzados e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 9 É a Prefeíttifa Municipal de Pedras Grandes 

(Estado de Santa Catarina), nos termos do artigo 2<? da 
Resolução n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crêdito no valor de Cz$ 331.865,03 (ti"ezen~ 
tos e trinta e um rriil, oitocentos e sessenta e cinco cruza~ 
das e três centavos), correspondentes a 6.718,34 ORTN 
de Cri 49.396,88, vigente em agostoj85, junto à Caixa 
Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de obras de infra~estrutura bá~ 
sica nas vias urbanas, no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreCi.iÇão do Requerimento n9 361, de urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n9 154/86. 

Em votação o requerimento. - ---- ---
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à ímedíã"ta apre-

ciação da matéria. - - ---
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n9 154/86, de autoria do nobre Senador 
Alfredo Campos, que cria a Junta de Conciliação e 
Julgamento da Terceira Região da Justiça do Tra~ 
balho, dependendo de parecer da Comissão de 
ConstihiíÇão e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso que profi
ra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

De autoria do nobre Senador Alfredo Campos, o Pro
jeto de Lei em exame objetiva corrigir equívoco córistan
te do Projeto de Lei n9 6.615-D, de 1985 (n'~204, de 1985, 
no Senado Federal), procedente do Executivo, que deU 
origem à Lei n9 7.471, de 30 de abril de 1986. 

Na sua Justificação, explicita o autor: 

Originário do Executfvo, esse ProfCto criava 18 
Juntas de Conciliação e Julgamento, na 3t Região 
da Justiça do Trabalho, Estado de Minas Gerais, in
clusive a de Congonhas, conforme se verifica no ar
tigo 6'1 

E prossegue, apontando a origem do equívoco formal 
em que incorreu o Legislativo: 

"Na Câmara dos Deputados, foi oferecida a 
Emenda n9 3, pelo Deputado Bonifácio de Andrada, 
que deu nova redação ao- artigo 69, criando mais cin
co Juntas. A cidade de Congonhas, no entanto, foi 
omitida.'' 

Esclarece, a seguir, que embora o Senado tenha tenta
do restabelecer a redacão original, reincluindo a Junta de 
Congonhas entre as criadas, prevaleceu a alteração 
oriunda da Câmara, o que ensejou vetos parciais do Exe
cutivo. 

Sem embargo desses vetos terem incidido sobre as 
Juntas que se pretendeu criar, além das propostas pelo 
Executivo, no artigo 33, item III, foram mantidos os car
gos constantes da proposta original, inclusive as referen
tes à Junta de Congonhas. Como sintetiza o ·nobre-Au
tor: ..... o artigo 33 manteve os car_gos para o pleno fun
cionamento da Junta de Congonhas, sem que esta, para
doxalmente, tenha sido criado". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-E conclui; 

"Dessa forma, o que se pretende com este Proje
to é restabelecer o princípio orientador do Projeto 
de Lei n9 6.515-D, que se transformou na Lei n" 
7.471, de 304-86. A Proposição, em si, não atrita a 
Constituição, haja vista que não cria cargos, nem 
aumenta a despesa, assim como não interfere em 
matéria da competência dos Tribunais." 

Cremos, ante tão judiciosa Justificação, que a Propo
sição prescinde de considerações outras. 

Destarte, constitucional e jurídica·, elaborado dentro 
da técnica legislativa, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senido n9 154, de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucio
nalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à 

imediata apreciação em segundo turno. 
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
O projeto é considerado definitivamente aprovado, 

nos termos do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O _SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) --Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que vai ser tido pelo 
Sr. J9-Secretãri0. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 850, de 1986 

Comissão de Redaçào 
Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado q9 154, 

de 1986 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n" 154, de 1986, que cria Junta de Conci
liação e julgamento na 3• Região da Justiça do Trabalho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente - Odávio Cardoso, Relaw 
tor - Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER No 850, DE 1986 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n9 154. 
de 1986 

Cria Junta de Conciliação e Julgamento na 3• Re
gião da Justiça do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. t9 É criada, ria 3• Região da Justiça do Traba
lho, Junta de Conciliação e Julgamento, em Congonhas, 
Estado de Minas Gerais, com jurisdição nos Municípios 
de Congonhas, Belo Vale, Moeda e Ouro Branco. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peca a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vaí à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 362, de urgência 
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para a Mensagem n" 301, relativa a pleito do Governo do 
Distrito Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada 

às Comissões do Distrito Federal, de ConstitUiÇão e Jus
tiça e de FinanÇas. 

Solicito áci nobre Senador Benedito Ferreira o parecer 
da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senb.or Presidente da Repóblica, com a Mensagem 
n9 301/86, submete à deliberação do Senado Federal, 
nos termos do artigo 42, IV, da Constituição, pleito do 
Governo do Distrito Federal para que seja autorizado a 
contratar, junto à Financiadora de Estudos e Projetas 
FINEP, empréstimo externo no valor de FF 38,0 mi
lhões, com recursos do Tesouro Francês. 

Os recursos do empréstimo destinar-se-ão ao equipa
mento do Hospital Regional da Asa Norte com apare· 
lhagem de tecnologia especializada - nacional ou im· 
portada. 

Não constam do processo a manifestação do Senhor 
M inistro~Chefe: da Secretaria de Planejamento da Presi· 
dência da República sobre a prioridade do programa a 
s.er financiado com os recursos externos, nem qualquer 
documento que permita aferir a situação financeira e a 
capacidade de pagamento do Distrito Federal. 

Contudo, dada a importância do Hospital Regional 
da Asa Norte, recém-inaugurado, somos pela aprovação 
do pedi~o, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 163, DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar 
opera~ào de empréstimo externo, no valor de FF 
38.000.000,00 (trinta e oito milhões de francos fran· 
ceses). 

O Senado Federal resolve; 
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de FF 38.000.000,00 (trinta 
e oito milhões de francos franceses), ou equivalente em 
outras moedas, de principal, junto à Financiadora de Es
tudos e Projetas - FINEP, destinada ao equipamento 
do Hospital Regional da Asa Norte. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame d~s 
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo MI
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Centra,l 
do Brasil, nos termos do artigo )9, item II, do Decreto n"' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos 6rgãos encarregados da execução da política 
econômic;o-financeira do Governo Federal. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Esse o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE_ (Hélio Gueiros) - O Parecer 
da Comissão de Distrito Federal conclui pela apresen
tação do Projeto de Resolução n'1 163, de 1986, que auto
riza o Governo do Distrito Federal a contratar operação 
de crêdito externo no valor de ff. 38.&00.00,00 (trinta e 
oito milhões e oi_tocentos mil francos franceses), para os 
fins que especifica (dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Finanças). 

Solicito do nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS - RS. Para emi-
1fr parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Presente_ Projeto de Resolução, da Comissão do 
Distrito Federal do Senado Federal, como conclusão de 
seu Parecer sobre a Mensagem n"' 433/86, do Senhor Pre
sidente da República. autoriza o Governo do Distrito 
Federal a contratar empréstimo no valor de FF 38,0 mi~ 
lhões, destinado a financiar o equipamento do Hospital 
Regional da Asa Norte. 

O pedido de autorização foi formulado nos_ termos da 
legislação aplicável à espécie. 
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Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aspectos de constitucionalüiade, 
juridicidade e técnica legislativa, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 163, de !986, de 
autoria da Comissão do Distrito Federal, que autoriza o 
Governo do Distrito Federal a contratar empréstimo no 
valor de FF 38,0 milhões, destinado ao equipamento do 
Hospital Regional da Asa Norte. 

A matéria fái apreciada pela Comissão de· Consti
tuição e Justiça, que se pronunciou favoravelmente no 
que tange à constitucionalidade, juridicidade e técnica_ le-
gislativa. -

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão do Distrito Federal, tendo em vista a si
tuação financeira aflitiva Ccirri que se defronta a maioria 
das unidades políticas brasileiras, em face da concen
tração das receitas tributárias a nível da União, e ser o 
instituto do endividamento o único mecanismo de que 
dispõem para iniplementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os parece
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
imediata apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado com o voto contrário do Senador Jamil 

Haddad. 
O projeto vai à COmissãO de RCdação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 851, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 163~ de 
1986. 

ReJãtor: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 163, de 1986, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contratar operação de crédito externo 
no valor de FF. 38.800.000,00 (trinta e oito milhões e oi
tocentos mil francos franceses). 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. - Marcelo Linhares, Presidente -Octávio Cardo
so, Relator. 

ANEXO AO PARECER N• 851, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 163, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

AutOriza o Governo do Distrito Federal a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de FF 
38.000.000,00 (trinta e oito milhões de francos fran
ceses). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 f: o Governo do Distrito Federal autorizado 

ã realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de FF 38.000.000,00 (trinta 
e oito milhões de francos franceses), ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto à Financiadora de Es
tudos e Projetas - FINEP, destinada à aquisição de 
equipamento do Hospital Regional da Asa Norte. 
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Art. 29 .-A operação realizar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. J9, item II, do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execuç~? da poli
tica econômico-financeira do Governo Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -·Em discus
são a redáÇão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projetO vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidên
cia convoca sessão ex.traordinãria a reã.Jizar-se, hoje, às 
15 horas e 2 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Projeto de Reso

lução n9 63, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9631, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
ranguã (SC) a contratar empréstimo no valor de 
Cz$ 629.758,86 (seiscentos e vinte e nove mil, sete
centos e cinqUenta e oito cruzados e oitenta e seis 
centavos), tendo · 

PARECERES, sob n9s 632 e 633, de 1986, das 
ComiS:sões: 

--= de. Constituição e J ustlça, pela constitucionali
.diide e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às JS horas e 2 minutos.} 

Ata da 200;t Sessão,em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 15 HORAS E02 MINUTOS, XCHAM-SE PIÍE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chav~ -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CoSta
Alberto Silva -. Helvídio Nunes- José üns - Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite -José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Ma~hado __:Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignãcio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad .,..-- Alfredo Campos - SeverO 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Miiller- Josê 
Fragelli - Mafcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarem - Octâvio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 
19-Secretário. · · · -·-· --

- EXTRAORDINÃRIO-

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO 
N9 363, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 196, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Gaia
tuba (GO). 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume -.J amil 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 364, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, 
do Regimento para a Mensagem n9 244, de 1986, re
lativa a pleito do Governo do Estado do Maranhão. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos -·Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requeri
mentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se a 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Projeto de Reso

lução n9 63, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 631, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
ranguã (SC) a contratar empréstimo no valor de 
Cz$ 629.758,86 (seiscentos e vinte e nove mil, sete
centos e cinqUenta e oito cruzados e oitenta e seis 
centavos), tendo 

PARECERES, sob n•s 632 e 633, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

Em votação o projeto, em turno único. 
~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
O projeto irã à Comissão de Re.daçãO. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1986-
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá 

(SC) ã cOntratar --emPréstimo no valor de -CzS 
629.758,86 (sEiiscentos e vinte e nove mil, setecentos e 
cinqüenta e oito cruzados e oitenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: - - -- -------
Art. l'? Ê a Prefeitura Municipal de Araranguã (Es

tado de Santa Catarina), nos termos do artigo-29 da Re
solução n9 93, de ff"deOUiubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar empréstimo juntõ à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade· de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, no 
valor de CzS 629.758,86 (seiscentõS e vib.te e nove mil, se
tecentos e cinqUenta e oito cruzaO.os ~·oitenta e seis cen
tavos), (correspondente a 14.983 ORTN de Cr$ 
42.031,56 em junho de 1985), destinado à aquisição de 
equipamentos para a coleta de lixo, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res-
pectivo processo. -

Art. 2'>' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n'>' 363, de urgência 
para a Mensagem n'>' 196/86, relativa a pleito da Prefeitu
ra Municipal de Goiatubá-GO. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Em face da ausência dos titulares da Comissão de Eco· 
nomia, solicito ao nobre Senador Jorge Kalume emitir 
parecer sobre _a matéria. 

O SR. JORGE KALUME (PDS = AC. Para emítir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n'>' 196/86, o Serihor Presidente da 
República submete à detiberação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Goiatuba - GO, a contratar, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS--a seguinte 
operação de crédito: 

CaracterístiCas da operação: 
A- Valor: CrS 1.910.423.000 (correspondente a 

50.000,00 ORTN de Cr$ 38.208,46 em maij85); 
B- Prazos: 
1 -de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a., pagáveis trimestralmente; 
2- correção monetâria: 70% do índiCe de va-

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos

to sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: Implantação de ga

lerias pluviais, meios-fios e sarjetas. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, concluiu que o endividamento consolidado in
terno da interessada permaneceria contido nos limites fi
xados no artigo 2"' da Resolução n'l' 62/75, do Senado Fe
deral, tal como em vigor, mesmo após a realização da 
operação em exame. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa_ Econó
mica Federal considera viãvel técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 164, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba -
GO, a contratar operação de crédito no valor de CzS 
1.910.423,00 (um milhão, novecentos e dez mil, qua
trocentos e vinte e três cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'>' b a Prefeitu~ Municipal de Goiatuba -

GO, nostennoSdo-ai1igo2"' da Resolução n"' 93, de 11 de 
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outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.910.423,00 
(um milhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e 
três cruzados), correspondente a 50.000 ORTNs de CrS 
38.208,46, vigente eril maio de 1985, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento SOcial- FAS, destinado 
à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e 
à aquisição de equipamento para a coleta de lixo, obede
Cídas as condições admitidas pelo Banco Cencral doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras) -O parecer 
da Comissão -de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~ 164, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Goíãtuba (GO), a contratar ope
ração .de. crédito no valor de CzS 1.910.423,00 (um mi
lhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e três 
cruzados), para os fins que especifica (dep~den_do de 
parecefes das Comissões de_ Constituição-e Justiça e de 
M unicíp_ios ). 

Solicito do nobre Senhor Senador Octávio Cardoso o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. _ 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO.(PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nY 196/86, do Seahor Presi
dente da República, autoriza a Prefeituf<i.Muriicipal de 
Gojatuba (GO) a contratar empréstimo rtõ valor de Cz$ 
1.910.423,00 (um milhão, novecentos e dez mil, quatro
.centos e vinte e três cruzados) destinado a financiar a im
plantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas. 

O pedido de autorização foi formulado nos __ termos do 
preceituado no artigo 2'>' da Resolução n'>' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
número 62, de 1975. também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
niéntes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica-se qUe a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regímeiltais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 
pafavra ao nObre Senador Benedito Ferreira, Para emitir 
parecer pela Comissão de MunicíPios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 164, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Goiatu
ba (GO) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
1.910.423,00 (hum milhão, novecentos e dez mil, quatro
centos e vinte e três cruzados), destinada à implantação 
de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas. 

A matéria foi apresentada pela Comissão de Econo-_ 
mia no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a 
prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo 
e a capacidde de pagamento do solicítante. 

Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a es~a Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que-se defroritã a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o in-stituto do. endivi
damento o único mecaniSmo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Sendores quiser fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Agosto de 1986 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sent<~dos. 

Aprovuda. 
A matéria vai á Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Héli_o Queiras) -Sobre a me
sa, parecer que será lido pelo Sr. !'>'.Secretário. 

E: lido o seguinte 

PARECER 
N• 852, de 1986 

(Da Comissão de Redaçiio) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 164, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A· Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'>'164, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Goiatuba (GO), a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 1.910.423,00 (um milhão, novecentos 
e dez mil, quatrocentos e vinte e três cruzados). 

-Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de- agosto de 
1986.- Martins Filho, Presidente- Jorge Kaiume, Re
lator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N• 852, de 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'>' 184, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 1.910.423,00 (hum milhão, novecentos e 
dez mil, quatrocentos e vinte e três cruzados). 

O Senádo Federasf resolve: 

Art. !9 Ê a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Esta
do de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
1.910.423,00 (hum milhão, novecentos e dez mil, quatro
c~nt_os e_vinte e três cruzados), correspondente a 50.000 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualida.de de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à iritplantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e 
à aquisição de equipamento para coleta de lixo, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo, 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são a redaçãO final. (Pausa.) 

se nenhum dos -Srs. Senadores quiser fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

~entados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n"' 364, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n9 244/86, relativo 
a pleito do Governo do Estado do Maranhão. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Solicito ao"-nobre Senador Jorge Kalume parecer da 

CqrÍl_issão de Economia, na eventual ausência de seus ti
tulares. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS ~AC. Para emitir 
parecer.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com ã MenSagem n9 244/86, o SCnhõf-PrCsidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Govemo do Estado do Maranhão que objetiva 
contratar junto ao B<inco do Estado do Maranhão S.A., 
este na qualidade de Agente Financeiro do Banco N acio~ 
nal da Habitação- BNH, a seguinte operação decrêdi~ 
to: 

Características da operação: 
A- Valor: CzS 606.480.000,00; 
B- Prazos: 
I - de carência: 06 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
I -juros: .4,5% a. a. (3,5% a.a. do BN H e I% a~ a. 

do agente financeiro); 
2- Taxa de administração: 2%. 
D - GiirãritTã: ViriCulaÇão de quotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e 
do Fundo de Participação do Estado (FPE); 

E- Destinação dos recursos: atender às respon
sabilidades financeiras com a execução-- do PLA
NHAP. 

O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças es
taduais constatou que não deverã trazer àquela entidade 
maiores pressões na execução orçamentãria_ de seus futu
ros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Ma
ranhão S.A. considera viãvel têncnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da menSa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'i' 165, de 1986 

Autoriza o Go"V6rno do Estado do Maranhão a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
606.480.000,00 (seiscentos e sC:ls milhões, quatrocen
tos e oitenta mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 f: o GõVerno -ao E.s"tãdo do Maranhão, nos 

termos do artigo-29 da Resolução n'i' 93, de: onze: de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede
ral, autorizado a contratar operação de crédito n_o valor 
de Cz$ 606.480.000,00 (seisCentos e seis milhões,_quatro
centos e oitenta mil cruzados), junto ao Banco do Estado 
do Maranhão S.A., d6Stinado a atender às responsabili
dades financeiras corii a execução do PLANHAP, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central dO 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (H"éliO Gueír-os) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
Projeto de Resolução fi\' 165, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado do Maranhão a contratar operação de 
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- crêdito no valor de Cz$ 606.480.000,0lf{sCisCentos e seis 
milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados), para os 
fins que especifica (dependendo de parecer da Comissão 
de Constituiçâ.O e Jusiiça). 

Com a palavra o nobre senhor Senador Octãvio Car
doso, para proferir o parecer da Comissão de Consti
tliíeãõ" -e-Justiça. 

O SR. OCT Ã VIO CARDOSO (PDS --"'RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

O presene Projeto de Resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federª!, como conclusão de seu Pare
cer sobr"e a Mensagem il'i' 246/86 do Senhor Presidente 
da República, autoriza o Governo do Estado do Mara
nhão a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
606.480.000,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocentos e 
oitenta mil cruzados), destinado a atender às responsabi
lidades financeiras com. a execução do PLANHAP. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'i' da Resolução no;> 93, de 1976, do 
Seiiado Federal, implicando, _por conseguinte, a não
observância- dos- IirriitiS fixaáõs -no artigo 2'i' da Reso
lução número 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista Ciue Os recUrsos a serem repassados sei-ão pro-
venientes do PLANHAP. _ 

Assim, verifica-se que a propoSiçilo foi eiãhorada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveís à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaritirihimento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O _SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiroz)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
O~f srs:-senadores que a -aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à ComissãO de Relação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. f'i'-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 853, de 1986 

(Da Comissão de Reda.çào) 

Redaçio final do Projeto de Resolução q'i' 165, de 
1986. 

R~~ator: Senador Oç_tAvi_Q_ Cardoso 

A Comissão apresenta a redação ftnal do Projeto de 
Resolução n9 165, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Maranhão a contratar operação de crédito no 
valor d_e Cz$ 606.480.000,00 {seiscentos e seis milhões e 
quatrocentos e oitenta mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissã~,_l5 de agosto de 1986. 
- Martins F11ho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 
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ANEXO AO PARECER 
No 853, DE !986 

Redaçio final do Projeto de Resolução n' 165, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESO[OÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhio a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
606.480.000,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocen
tos e oitenta mil cruzados). 

O SeDado Federai resolve; 
Art. l'i' ~o Governo do Estado do Maranhão, nos 

termos do art. 2'i' da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 606.480.000,00 (seiscen
tos e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados), 
junto ao Banco do Estado do Maranhão S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
HabitãÇào- BNH, destinada a atender às responsabili
dades financeiras com a execução do PLANHAP, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei

ram perma11ecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidên- , 
da convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 
15 horas e 45 minutos com a seg:uinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do projeto de Resolução n' 
67, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n'i' 643, de I 986), que au
toriza a prefeitura municipal de Bom Jesus (RN) a con
tratar emprêstimo no valor de CzS 452.749,57 (quatro
centos e cinqUenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
nove cruzados e cinqUenta e sete centavos), tendo 

PARECER, sob nvs 644 e 645, de 1986, das Comis
sões: 

--De Constihifção e Jusdça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

-De Municlpios, Favorável. 

O-SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está cflcer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 15 horas e 44 minutos.) 

Ata da 201 ~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinãria, da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 15 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Aloysio Chaves...=....:. 
Gabriel Hermes - Hélio Queiras -Alexandre Costa
Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Lins,..... Carlos 

Presidência dos Sr. Hélio Gueiros 

Alberto - Moacyr Duarte .,........ Martins Filho ___:_ Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - Josê Urbano - Cid 
Sampaio-:- NiVatdo_Machado -_Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana 

_..João Calmon- José Ignãcio Ferreira- Nelson Car
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enêas Faria - Arnor 
Damiani - Ivan Bonato- Carlos Chiarelli -Octávio 
Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (HI::Iio Queiras) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamõs ·nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

)97Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 365, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 183, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Ca~ 
cl\oeira do Sul (RS). 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. _;_- Alrredo 
CamPos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume - Jamil 
Haddad~ 

REQUERIMENTO 
N• 366, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do _art. 37 I, alinea 
b, rlo Regimento Interno, para a Mensagem n9 288, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Teófilo 
Otóni (MG). __ _ 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. -- Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - J amll Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Esses reque-
rimentos serão apreciados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio G!leir9s) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Votação, em turno único, do Projeto de _Reso
lução n9 67, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu parecer n' 643, de 
1986), que autoriza a. Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus (RN) a contratar empréstimo no valOf ae CzS 
452.749,57 (.quatrocentos e cinqUenta e doiS: mil, se
tecentos e quarenta e nove cruzados e cinqUenta e 
sete centavos), tendo 

PARECER_ES, sob D'$_ 644 e _64_5, de 1986~ das 
Comissões: ~ __ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; e 

-de Municípios, favorâvel: 

Votação ao projeto em turno único. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
·O projeto vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte' o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1986 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de _Bom Jesus 
(RN) a contratar empréstimo no valor de CzS 
452.749,57 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil, sete
centos e quarenta e nove cruzados e cinqüenta e sete 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

(RN), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 
de outubro de 1976, autorizada a contratar empréstimo 
no valor de CzS 452.749,57 (quatrocentos e cinqü-Cnia e 
dois mil, setecentos e qvarenta e nove cruzados e cin
qüenta e sete centavos), equivalente a 9.165,55 ORTN de 
CrS 49.396,88 em agosto de 1985, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
realização de obras de infra-estrutura; à aquisição de 
equipamentos para a coleta de lixo, transporte de lixo, 
transporte de carne e âgua; e construção de Centro de 
abastecimento no município; obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo L 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiTos) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n' 365/86 de ur
gência para Mensagem 183, relativa ao pleito da Prefei
tura Municipal de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do 
Sul. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matériã:. --- - - -

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que 
será lido pelo Sr, 1~'>-Secretârio. 

É lid~ ~ s~guinte 
PARECER 

N• 854, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
J83, de 1986 (n9 238/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (RS) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
458.937,49 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, no
veceilt(is""C-ti-Tiita-e-sete cruzadoÇe quarenta e nove 
ceiltavos). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Com a Mensagem n9 183(86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (RS) 
que objetíva contratar, NntO à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte opera-ção de 
crédito; 

"Característícas da operação: 
A- Valor: CzS 458.937.491 (correspondente a 

8.588,32 ORTN em Set/85). 
B- Prazos: 
l - de carência: 36 meses, 
2- de amortização: l 08 meses; 
C-.- Encargos: 

I -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente, 
2- corteção monetária: 40% da variação da 

ORTN; 
D- Garantias: vinculação das parcelas do lm· 

posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinação dos recursos: reformas na sede 

própria do "Patronato Agrícola e Escolã de Artes e 
Ofícios _lffi:~Cu!~d-~ ~onceição." 

O CC:inSelho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do BrasiL que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o_ endividamente da Prefeitura, 
após a operação pretendida, permanecerá contido nos li
mit~s fixados pelo artigo 29 da Res_oluçào n9 62/75, par
cialmente mOdificada pelo artigo 19 da Resolução_ n9 
93/76 e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Fede
ral. 

A Secretaria de Planejamento da PresidênCia da Re
pública (SEPLAN(SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô~ 
mica considera viâvel técnica, eccnômica e financeira· 
mente. 

Assim sendo, concluímos peló acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 166, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeira do 
Sul (RS) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 458.937,49 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, 
novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Cachoeira do 

Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nqs termos do artigo 
2" d~ Resolução n' 93, de onze de outubro de lnil nove
cento-s e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a 
contra~ar operação de crédito_ no valor de Cz$ 
458.937,49 (quatrocentos e cinqUenta e õítã -mil, nove
ceiltcls e trinta e sete cruzados e quafCntã ·e-nove-centa-
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vos), correspondente a 8..588,32 ORTN de CrS 53.437,40 
vigente em setembroj85,junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinado a reformas 
na sede própria do "Patronato Agrícola e Escola de Ar
tes e Ofícios Imaculada Conceição", do Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo; 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de !986. - Álvaro 
Dias, Presidente erit exercício ~ Lenoir Vargas, Relator 
-Carlos Lyra- Severo Gomes- Albano Frsmco- Jo
sé ~ins. 

O SR. pRESIDENTE (Hélio GueiTOs)- O parecer~ 
favorável. 

Peço ao nobre Senador Octávio Cardoso emitir pare· 
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de: Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sob_re a Mensagem n9 183/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cachoeíra do Sul (RS) a contratar empréstimo no valor 
de CtS 458.937,49 (quatrocentos e cinqíienta e cito niil 
novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove 
centavos), destinado a reformas na Rede Própria do 
"Patronato Agrícola e Escola de Artes e Ofícios Imacu
lada Conceição. no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituada no artigo 2' da Resolução n9 93, ~e 1976, do 
Senado Fede_ral, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites lixados no artigo 2' da Resolução 
n' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridic_ida,de e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer 
_da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. _Senadores: 

-Sob exame o Projeto de Resolução n9 166, de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura MuniciPal de Ca
choeira do Sul (RS) a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 458.937,49 (quatrocentos e cinqUenta e oito 
mil, novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove 
ç_c;:ntavos), destinada a reformas na sede própria do .. Pa
tronato Agrícola e Escolas de Artes e Oficies Imaculada 
Conceição", no município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aoS aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 
~Comissão de ConstituíÇãc e Justiça pronunciou-se 

pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva: 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O parecer da Comissão de Municípios ê pela apro· 
vação do pleito do Município de Cachoeira do Sul. 

E este o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GUeiros)- Completada 
a instrução da matéria, pasSa-se à sua apreciação. 

Em disc1,1ssão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Vai ã Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Sobre a me-_ 
sa. redação finar que será Hda pelo Sr. 1~>-Scéretârio.· 

E lida a seguinte 

PARECER 
N• 855, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 166, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalu~e 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 166, de 1986, que autoriza a prefeitura mu
nicipal de Cachoeira do Sul (RS), a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 458.93J,4~ (quatrocentos e 
cinqUenta e oito mil, novecentos e trinta e sete cruzados e 
quarenta e nove centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente -:- Jorge Kalume, Relator 
- Octávio Cardoso. -- -

ANEXO AO PARECER N•855. i>E 1986 

Reda~ào final do Projeto de Resolução n"' 166, de 
1986. 

Faço saber que o Si:nado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,)lllii, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • de 1986 

Autoriza a prefeitura municipal de Cachoeira do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 458.937,49 (quatro
centos e cinqiienta e oito mil, novecentos e trinta e 
sete cruzados e quarenta e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ É a prefeitura municipal de Cachoeira do 
Sul, Estado do Río Grande do Sul, nos termos do are. 29 
da Resolução n~ 93, de J I de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 458.9.31,49 (quatrocentos _e cinqüenta e oito 
mil, novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove 
centavos,), correspondente a 8.588,32 Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vígente em 
setembro de 1985, junto à CaiXa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ào De
senvolvimento Social - F AS, destinada a reformas na 
sede própria do "Patronato Agrícola e Escola de Artes e 
Ofícios Imaculada Conceição", no município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Hélio GuelraS)~ Em discus
são a redação final. (Pausa.)_ 

Não havendo quem peça a p~avra, encerro a discus-
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciaçã6 dO Requerimento n~ 366/86 de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n1 288, re
lativa a pleito da prefeitura municipal de Teófilo Otoni. 

Em votação o requerimento~ __ -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da niatéi-hi. 
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o pa~~c;:er da 

Comissão de Economia, na ausência dos -titulai-eS.-

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para_ernitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n\0 288 /86,_ o Senhor Presídenle da 
República submete à deliberação do ~enado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de TeófilO btoni (MG), 

DIÁ_RIO /)0 CON(JR~S() NACI()NAL (Sçção II) . 

que obj~tivacontratar junto à Caixa Eçonômica Federal, 
na qualidade ~e gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS ã seguinte operação de crédi
to: 

"Características da operação 
I. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Teóiilo Oto
ni/MG. 

1.2 Localização (sede): Av. Israel Piqheiro, 563 
- Teófilo Otoni-MG. 

2. Fina-nciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 

120.000.00 OTN. 
2.2 Objetivo! Implantação de galerias de águas 

pluviais. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anós. Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos:juros de 2%ao ano, cobrados tri

m_estrálm.ente, sendo o saldo devedor reajustado· em 
100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcela, de acordo com o crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações 
trimestr~is e sucessivas, 5:alculadJ1,_s pelo Sistema 
SAC, VenCíveiS no-_óltimo dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 1986-
CzS 311.955,00; 1987- Cz.l 794.420;00; 1988-
Cz$ 794.420,00; 1989- Cz$ \.015.420.00; 199{)
Cz.l 1.774.388.00; 1991 - Cz$ 1.7111.936,00; 1992 
- CzS 1.649.485,00; 1993 '-- CzS 1.587.033,00; 1994 
- Cz.ll.524.581,00; 1995- Cz$1.462.130,00; 1996 
- CzS 1.399.678.00;- 1997- Cz$ 1.337.226,00-
1998- CzS 1.274.774,00; 19"99 -CzS 1.212.323,00; 
2000- Cz.l 1.149.871.00; 2001 - Cz$821.419,00. 

""2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Im
Posto sobre Circulação de_Mercadorias- ICM. 

2.8 · Olspositivos Legais: Lei Municipal n~ 2.633, 
de 2·12-85. 

Não constam do processo elementos que permitam de
terminar a_ capacidade de pagamento do interessado. 

A Caixa Económica Federal. contudo, considerou que 
a operação é viável e se enquadra nas normas operacio
nais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. 

AsSim sendo, concluímos pelo acolhimento_ da Mensa
gem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 167, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 
(MG) a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, equh·alente a 120.000,00 OTN. 

-O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

(MG), nos termos do art. 2~, da Resolução n9 93, de onze 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor, em cru?:ados, 
equivalente a 120.000 OTN, destinada à implantação de 
galerias de águas pluviais. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O nosso parecer é pela aprovação, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favoráveL 

Solicito ·ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCf Á V lO CARDOSO (PDS -RS. Para emi· 
iir p"ari!cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O- ·presente PrÇtjeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Pare_cer sobre a Mensagem n~ 288[86, do Senhoi Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teôfilo Otoni (MG) a contratar empréstimo no valor, 
em cruzados, equivalente a 120.000,00 OTN, destinado a 
fillãndar a implantação de galerias de águas pluviais. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceitüado no art. 2~. da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob~ 
servância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que: 
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os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante_ as pr~riçõ~ legais_ e regimentais aplicáveis à es
pécíe~ merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de. juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

Solicito do nobre Sr. Senador Bene~ito Ferreira o pa
recer da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Para 
emitir -parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 167, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura MuniCipal de Teófilo 
Otoni (MG) a contratar operação de crédito no valor, 
em cruzados, equivalente a 120.000,00 OTN, destinada à 
implantação de galerias de águas pluviais. _ 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
nó que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pel~ preseJ!te.diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec~ 
tos d~?_ constitucionalidade, juri_dicid_ade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão dç Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo .de que dispõe para implc:
menUtf-os programas de trabalho. 

E o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- ConclU:fàa a 
i'nstrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a matéria quei-

ram patmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me~ 
sa, a redação final, que será lida pelo 19-Secretário. -

(E lido o seguinte,) 

PARECER 
N• 856, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redaç-ào final do Projeto de Resolução n~ 167, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comíssão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 167, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Teófilo Otoni (MG) a contratar operaçà·o de 
crédito no valor correspondente, em crUzados, a 
120.000,00 OTN .:....-Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comjssão, 15 de agosto de 1989. 
-Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 856. DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 167, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos term_o!! _ 
do art. 42, inciso VT, da Constituição, e-eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor, em cruzados, equivalente a 120.000,001 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
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O Senado Federal resolve: 

Art. I'~' ~a PrefeitUra Municipal de Teófih Otoni, 
Estado de Minas Gerais, nos terrri.O-s da art: 2' da Reso
lução f19 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor, 
em cruzados, equivalente a 120.000~00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, jurito à Caixit Ecoriômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 

. implantação de galerias de âguas pluviaís no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na d3.ta-âe sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Queiras) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam a redação finar qw!i-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

J\provada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros) - A Presidên
cia convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraor
dinária hoje, às 16 horas e 05 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

nl' 150, de 1985, de autoria da Comissão _Diretora, que 
aprova o regulamento de pessoal do Senado Federal, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob ni'S 654 a 658, de 1986, das Comis
sões 

:--De Constituição e Justiça - 1~> Pronunciamento: 
pela aprovação do projeto, com as Emendas n9s 2 3 8 9 
e 10; pela constitucionalidade das Emendas n9s' 1 'e 's 
pela inconveniência das Em6ndas-f:t9s 4 e 7; ú Pronuncia: 

Agosto de 1986 .. 

meifto:- Favorável ao Substítutivo da Comissão, com Su
bemenda que apresenta; 

- Diretora- 19 Pronunciamento: Favorável ao pro
jeto e às Emendas n9s 2,3 (em parte), 8, 9, 10 (em parte), e 
contrário às demais emendas, concluindo pela apresen
tação de Substitutivo integral; 29 Pronunciamento: Con
trário à Submenda-da Comissão de Constituição- e Jus
tiça; e 

- De Finanças, Favorável ao projeto na forma do 
Substitutivo oferecido pela Comissão Diretofa e con
trário à Submenda da Comissão de ConstituiÇãõeJus
tiça. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~> 323,-de 
1986, de autoria dos Senadores Alexandre Costa e 
Maurícío Leite, de adiamento da discussão para o dia 27 
do corrente.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Está- encer
rada a sessão. 

( Lf:vanta-se a sessão às /6 horas e 3 minutos.) 

Ata da 202~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /6 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES.· 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysío Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Silva - Helvídio Nunes -José Lins - Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana 
-João Calmon- José lgnácio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad- Alfredo Campos -:-·Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani - Ivan Bona to_- Çarlos Chiarem ~_Octávio 
Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presença acusa o comparecimentr ~..: 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1~>-Secretârio. 

São lidos os seguintes · 

REQUERIMENTO_ 
N• 367, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37l,_alinea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 272, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (MG). _ -

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Benedito Ferreira - Octávio Cardoso. 

REQUE'RIMENTO 
N• 368, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 282, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Alva
renga (MG). 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Benedito Ferreira - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os reqUeri 
mentos lidos, serão apreciados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo 

n' 150, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que 

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

aprova o regulamento de pessoal do Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s .. 6S4 a 658, daS Coffiíssões 
-De Constituição e Justiça - 19 Pronunciamento: 

pela _aprovação do Projeto, com as Emendas n9s 2, 3, 6, 
8, 9 e 1. O; pela constitucionalidade das Emendas n's l e 5, 
e pela inconveniência das Emendas n% 4 e: 7; 29 Pronun
ciamento: favorãvel ao substitutivo da ComiSsão Direto
r~, com subemenda que apresenta; 

- Diretora- 1' Pronunciamento: favorável ao Proje~ 
to e às Emendas n9S 2, 3 (em parte), 6 (em parte), 8,9,10 
(em parte), e contrário às demais Emendas, concluindo 
pela apresentação de substitutivo integral; 2' Pronuncia
mento: contrário à subemenda da Comissão de Constiw 
tuição e Justiça; e 

-De Finanças, favorável ao Projeto na forma do 
substitutivo oferecido pela Comissão Diretora e con
trário à subemenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 323, de 
1986, de autoria dos Senadores Alexandre Costa e 
Maurício Leite, de adiamento da discussão para o dia 27 
do corrente). 

A matéria depende de votação do Requerimento n9 
323,_de 1986t. de autoria dos Srs. SenadorC"S Alexandre 
Costa e Maurício Leite, de adiamento da discussão para 
o dia 27 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gui:iros)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia na data fixada. 

o- SR. PRESIDENTE (Hélio GueírOs) - Passa-se 
agóra à apreciação do Requerimento n9 367/86 de ur
gência para a Mensagem n~' 272/86, relativa ao pleito da 
Prefeitura Municipal de Novà Lima, MG. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Concedo a. palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
para proferir o parecer da Comissão de Economia, na 
ausência dos titulares. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n• 272, de 1986, o Senhor Presiden~ 
te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Prefeitura Municipal de Nova Lima (MO), 
que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Fede~ 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, a seguinte operação de crédito: 

"Características da Operação: 
I. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Nova Lima

MG 
1.2 Localização (sede): Praça Bernardino de Li· 

ma, 80- Nova Lima- MG. 
2. Financiamento 
2.1. Valor: equivalente, em cruzados, a aU: 

6.165,90 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de Postos de Saúde. 

2.3- Prazo : Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos : Juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
em I 00% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação : o finanCiamento 
será liberado em par-celas, de acordo com cronogra· 
ma a ser apr~entado. 

2.6 Condições de Amortização :·o saldo deve. 
dor serã amortizado em 48 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Siste. 
ma SAC, vencíveis no último dià de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986 - CzS 16.029,00 
1987- CzS 38.508,00 
1988 - Cz$ 38.508,00 
1989 - CzS 52.176,00 
1990-Cz$ 9].]74,00 
1991 .:... CzS 87.964,00 
1992- Cz$ 84.756,00 
1993- Cz$ 81.546,00 
1994- CzS 78.338,00 
1995-CzS 75.127,00 
1996- CzS 71.918,00 
1997- CzS 68.709,00 
1998 - CzS 65.500,00 
1999 ~ CzS 62.291,00 
2000- Cz$ 59.082,00 
2001 - CzS 42.206,00 
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2.7_ Gar:intlas: VlnCulação.de cotaS do Fundo' 
de Participação dos Municipios- FPM. 

2.8 __ Dispositivos Legais: Lei Municipal n"' 
1.127, de 31 de dezembro de (985. 

O proceSso não apresenta dados que possibilitem exa
minar a viabílidaâe da presente contratação de emprésti
mo, em relação à capacidade de endiv-idamento do Mu
nicípio. Todavia, com base em estudos realizados por 
seus órgãos assessOres, -a Ca,ixa Econõritica Federal 
pronuncia-se pelo encaminhamento do pedido, conside
rando a operaçãO viáVel sob_ os .asp~cto~ social, 
econômico-fínanCeiro e legaL 

Assim, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, 
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 168, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 6.!65,90 OTN. 

O Senad_o Federal resolve: 
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Nova Lima 

(MG), nos termos do artigo 29 da Resolu~ão n~' 93, de II 
de outubro de 1976, modificado pela Resolução n"' 
140/85, ambas. do Se-~ado Federal, autoriz&da a elevar 
em valor equivalente, em cruzados, a 6.165,90 OTN, o 
montante de sua dívída consolidada interna, a fim de que 
possa contratar _uma operaçã'? de crédito de; igual valor 
junto à Caixa EcoiiômiêãFecteral, esta na qualídade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada à implantação de postos de saúde no 
Município 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. --

0 SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ___:O parecer é 
favorável. 

O projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça. 
SoliCito ao nobre Senador Octávio Cardoso, o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ÓCTÁ VIO CARDOSO (PDS- RS: Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão diEco
nomi·a do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n'i' 272/86, do Senhor Pr~idente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (MG) a contratar empréstimo ho valor correspon
dente, em cruza.dos, a 6.165,90 OTN, destinado a finan
ciar a implantação de postos de saúde no Município. 

O pedido de autorizaçãO foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n9 93/76, modifi
cado pela Resolução n'i' 140/85, ambas do Senado Fede
ra!, implicando a não observância dos limites fíxadOS no 
artigo 29 da Resolução n9 62/75, também do Senado Fe
deral, haja vista que os recursos a serem repassados s~
rão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no_ que tange aos aspectos de constitucionalida~ 
de, jl,lridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

O projeto vai à Comissão dos Municípios. 
Em face da ausêilcia de Seus membros, indico o nobre 

Senador Amir Gaudêncio, para dar o parecer em nome 
dessa Comissão_ 

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente. Srs~ Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' ~68, de -1986, de 
autoria da Comissão de Ec.onomia do~ senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (MG) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 6.165,90 OTN, destina
da à implantação de postos de saúde no município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectoS financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio-

rida_de_ do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos da constitucionalidade, juridicidade e técnicã legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento de pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio' Gueirosf- Completada 
a.instrução da matéria, passa-se à sua discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetq vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GUeiros) -Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. J9-Secretãrio. 

É Uda a seguinte 

PARECER 
N• 857, de 1986 

(Da Ço~i~ão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 168, de 
1986, 

RelatOr: senador Octbio Cardoso 

A Comissão_ apresenta ã--redação· final do Projeto de 
Resofução n9J68, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Lima (MG) a contratar operação de cré
dito no vttlPr corresponçiente~ em cruzados, a 6.165,90 
OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume Presidente-_ Octávio Cardoso, Relator 
- Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 857, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 168, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, prOD:l-l:!lgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
Es~ado ~e_ Minas Gerais, a contratar operação de cré

--=-ditO no valor corr~spondente, em cruzados, a 6.165,90 
Obrigaçõe~~ do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senadõ Federal resolve; 
Art. J9 ta Prefeitura Municipal de Nova Lima, Es

tado de Mina_s Gerais, nos termos .do artigo 29 da Reso
lução n<? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pelaRe
solução n1> 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação dC crédi
to no valor correspondente, em cruzados, a 6.165,90 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de g~tora do 
Fu!!do de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à implantação de postos de saúde no municí
pio. 

Art. 29 Esta Resoluç_ão entra em vigor n_a data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

.Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação_, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

--6:-SR.--íi"ífESIOENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se, 
agora, à apreciàção do Requerimento n'i' 368/86 de ur-
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gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 282, re~ 
Jativa a pleito da Prefeitura Municipal de Alvarenga. 

_Em votação o requerimento. 
Os.S~. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria pela Comis

são de Ecortamia. Em face da ausêncía dos membros da 
Comissão de Economia, designo o nobre Senador Jorge 
Ka!ume para emitir o parecer. 

Solicito ao Sr. Senador Jorg_e K_alume o parecer da 
COmissão de Economia, na ausência de seus membros. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Çom a Mensagem n~' 282/86, o Senhor Presidente da 
Repóblica submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeifura Municipal de Alvarenga (MG) que 
oõJetiVa contra!ar junto à Caixa· Econômica_ Federal, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de crédito: 

.. Catacterís"ticas da Operação: 
-I. Proponente 

Denominação: Município de Alvarenga 
LocaJização (sede): Praça Vera Martins, sfn'i' 

35.249 - AlvarengafMG 
1 .2. Financiamento 
Valor: equivalente, em cruzados, a até 18.163,52 

OTN. 
Objetivo: Obras de infra-estrutura urbana. 
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 

10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados tri

mestralmente. sendo o saldo devedor reajustado em 
100% do índice de variação das OTN. 

"2.5 condições de Libe"raçãó: o financiamento IC

râ liberado em parcelas, de acordo com cronograma 
- a ser apreser1tado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor 
será amortizado em40 (quarenta) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986 - CzS 29.361,66 
---1287- CzS 99.190,37 

1988 - Cz$ 183.066,58 
1989 - Cz$ 259.503,50 
1990 - CzS 249.584,47 
1991 - Cz$ 239.665,43 
1992- CzS 229.746,40 
1993- CzS 219.827,36 
1994- CiS 209.908,32 
1995 - CzS 199,989,29 
1996 - Cz$ 190.070,25 
1997- CzS 180.151,21 
1998 - CzS 86,355,97. 
Garantias: Vinculação de quotas do FPM. 
DispositiVoS Legais: Lei Municipal n9 283, de 5-

10'85." 
Não constam do processo elementos que permitam de

terminar a capacidade de pagamento do interessado. 
A Caixa Económica Federal, contudo. concluiu que a 

operaçãO é viável e se enquadra nas normas operacionais 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 169, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvarenga 
(MG) a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, equivalente a 18.163,52 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Ê a Prefeitura Municípal de Alvarenga 
(MG), nos termos do artigo 29 da Resolução Jl'i' 93, de 
onze_ de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
rrado Federal, autorizada a contratar operação de crêdi
tO no valor, em cruzados, equivalente a 18.163,52 OTN, 
destinado a financiar Obras de infra-estrutura urbana. 

_ Art. 29 Esta. resolução entra em vigor na data de sua 
publicãçào. · 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ..:... O parecer ê 
favol-âVel. 
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Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n~ 282/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Alva
renga (MG) a contratar cmprêstimo no valor, em cruza
dos, equivalente a 18.163,52 Obrigações do Tesouro Na
cional, destinado a financiar obras de infra.estrutura no 
Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'1 da Resolução n'il 93, de 1986, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
nt 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F' AS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

O projeto vai à ComissãO_ de M unicípi()S, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Solicito ao 
nobre Senador Amir Gaudêncio, o parecei' da Comissão 
de Municípios, ila aUsência de seus membros. 

O SR. AMIR GAUDtNCIO (PFL -'PB.· Para emtttr 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'l 169, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senadº~ federal, 
que objetiva autorízar a Prefeitura Municipal de Alva
n::nga (MG) a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, equivalente a 18.163,52 OTN, destinada a fi
nanciar obras de infra-estrutura no Município. 

A matéria fõi ·apreciada peta Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fihariCeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição a Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade _e técnica legisla
tiva. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção In 

Nos aspectos que c-ompetem a esta Comissão, opina
mos ·pelo acolhimeto do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi~ 
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Completada 
a instrução da matêria, ·passa-se à sua discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãO. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanen-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ~Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. lf-Secretârio. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N• 858, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Reda~o final do Projeto de Resolução n' 169, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n' 169, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
riicip"a! de Alvarenga (MG) a contratar operação de crê~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 18.163,52 
OTN - Obrigações de Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 858, DE 1986 

Reda~o final do Projeto de Resolução n' 169, de 
!986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

Agosto de 1986 

RESOLUÇÃO No • DE 1986 

Aldoriza a Prefeitur.tl Municipal de Alvarenga, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operaçiio de crédi
to no valor, correspondente, em cruzados, a 
18.163,52 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTNs. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l '1 E a Prefeitura Municipal de Alvarenga, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2'1 da Reso
lução n9 93 de II de outubro de 1976, alterado pelaRe· 
solução n<~140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi
to no valor correspondente, em cruzados, a 18.163,52 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Cai
xa Econõmica _Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada a financiar obras de infra-estrutura t~rbana, no 
Município. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Sena-dores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Ap.rovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Prcsidên· 
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 16 
horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n? 231, de 1985, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro; que dispõe sobre a criação da Polícia Florestal 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n'~s 738 a 740, de 1986, das Comis· 
sões: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, ravorâvel; 

-de Serviço Público Ci'fil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guei_ros)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 16 minutOs.) 

Ata da 203~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS /6 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

JoTge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- José: Uns- Çarlos 
Alberto - Moaçyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo MachadO - Guilh(:rroe Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Alaor Coutiilho - Luiz Viana 
-João Calmon- José lgnâcio Ferreira- Nelson Car-
neiro - J amit Haddad - Alfredo Campos - SeVero 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Enéas Fana·:_ Arno 
Damiani- Ivan Sonata- Carlos Chiarelli- Octávio 
Cardoso. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência dos Sr. Hélio Gueiros 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiiOsr.:... A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39" Srs, Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deu'5', iniciamos nossos trabalhos. 
-Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

t<~~s~c_retãrio. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 369, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art: 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n' 139, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Lages 
(SC). 

Sala -das SessõeS, IS de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado ---Jorge Kalume- Jamll 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 370, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos .do art. 371, alinea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nt .222/86, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Monsenhor 
Gil-PI. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Jamll Haddad - Nlvaldo 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Na forma 
regimental, esses requerimentos serão votados após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa~se à 
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ORDEM DO DIA 
Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei 

do Senado nt 231, de 1985, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a criação da 
Polícia Florestal e dã outras providências~ 

Tendo pareceres das Comissões de Constituição · 
e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
no mérito favorâvel; de Serviço Público, favorável; e 
de Finanças, favorável. 

Discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadoies que- o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto voltarâ oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

~ o seguinte o projitO aprovado: 

· PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 231, DE 1985 

Dispõe sobre a criação da Polícia Florestal e dá 
outras providências. 

O Congresso N acionat decreta: 

Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a çr)ar a 
Polícia Florestal, vinculada ao Ministério da Justi_ça, 
com sede e foro na capital da República, tendo por atri
buição a proteção da flora e da fauna, bem corno o poli
ciamento preventivo e repressivo quailto à observância 
da respectiva legislação. 

Parágrafo único. A Polícia.Ffor6ital sei:-á -organizada 
nos moldes da Polícia Federal. 

Art. '1<1 O -efdivO permanente da Polícia F!Or~stal se
rá preenchido mediante aproveitamento dos servidores 
que no IBDF atualmente têm a tarefa de realizar polici<i.
mento de natureza florestal, bem como de pessoa que, 
com idêntica atribuição, participa de convênios nos Es
tados, Distrito Federal, Municípios e Territói-ios. 

Art. 39 No cumprimento da atribuição referida no 
art. f'i', a Polícia Florestal poderá atuar em conjunto com 
a Polícia Federal, bem como firmar convênios com as se
cretarias e.staduais de segurança pública, além de prati
car, na área rural, o policíamento que presentemente 
compete às Delegacías de Polícia. 

Art. 49 A Polícia Florestal será organizada e co
meçarâ a operar mediante a utilização das dotações 
orçamentárias atualmente destinadas ao IBDF para fins 
de policiamento florestal, como também dos valores alo
cados no âmbito federal para o custeio de convênios na 
mesma ârea, os quais ser-lhe:-ão incorporados imediata
Il}ente ~Pó.s a publicação desta lei. 

Art. 5'i' O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, expedindo, 
outrossim, o Regulamento Geral e o Regimento Disci
plinar da Policia Florestal. 

Art. 6'í' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) - Passa-Se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 369/86, de ur
gência, para a Mensagem n'~ 139/86, relativa a pleito da 
Prefeitura Municipal de Lages. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sen'tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matéria. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia 
sobre a matéria que será lida pelo Sr. !'~-Secretário. 

~ lido o seguinte parecer 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

PARECER 
N• 859, de 1986 

Da Comissão de Economia sobre a mensagem n9 
139, de 1986 (n'~ 183/86, na origem), do Senhor .Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Lages (SC), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.301.712,52 (um 
milhão, trezentos e um mil, setecentos e doze cruza
dos e cinqüenta e dois centavos). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Com a mensagem n~> 139/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Mun.icipal de Lages (SC), que objeti
va contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social-FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: CrS: 1.301.712.527 (correspondente a 

28.358,57 ORTN de Cr$ 45.901,91 (em ju!f85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
1 -Juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: 60% da variação das 

ORTN· 
D _:_Garantia: Vinculação de parcelas do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinação de recursos: implantação de ga

lerias pluviais e de meios-fios. 

O Conselho Monetário Nacional pronuncioU-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Centrai do Brasil, que, analisando as finanças 
municipais, constatou que o endividamento da Prefeitu
ra após a operação permanecerá contido nos limites fixa
dos pelo artigo 29 da Resolução n9 65(75, parcialmente 
modificado pelo artigo 1'~ da Resolução n~> 93(76 e pela 
Resolução n9 64/85, todas do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à reilização do empréstimo que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanceitarriC:nte. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 170, de 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages (SC) a 
contratar operação de crédito no valor de Cd 
1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um mil, sete
centos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos). 

-o- Senado Federal resolve.: .. _ 
Art. l'~ t a Prefeitura M unicip.al de Lages- (Estado 

de Santa Ca~arina), nos termos do artigo 29 da Reso. 
lução n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
t.enta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar 
Operação de crédito no valor de Cz$ 1.301.712,52 (um 
milhão, trezentos e um mil, setecentos e doze cruzados e 
cinqUenta e dois centavos), correspondentes a 28.358,57 
ORTN de CrS 45.901.91, vigente em julho/85, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestosa 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social:._ FAS, 
destinado à implantação de galerias pluviais e de meios
fios, naquele município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data _de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1986.- João Cas
telo, Presidente - Lenolr Vargas, Relator- Moacyr 
Duarte - Carlos Lyra - Severo Gomes - Américo de 
Sou_~a - Mário Maia - Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer ê 
favorável. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça que será lido pelo Sr. ]9.Secretário. 

~ lido o seguinte 
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PARECER 
N• 860, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça. sobre o 
Projeto de Resolução n9 170, de 1985, da Comissão 
de Economia. que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Lages (SC) a contratar operação de crédito no 'Va
lor de CzS 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um 
mil, setecentos c doze cruzados e clnqüenta e dois cen
tavos)". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'~ 139/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Lages (SC) a contratar uma operação de crédito no valor 
de CzS 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e J.lm mil, se~ 
tecentos e doze cruzados e cinqUenta e dois centavos), 
destinado a financiar a implantação de galerias pluviais e 
de maios-fios, naquele município. · 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'~ da Resolução n'~ 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não~ 
observância dos limites fixados no artigo 2'~ da Reso~ 
luçào n'~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove~ 
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con# 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es# 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa# 
vorável, no que tange ao·s -aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Salª_das Comissões, 19 ~~junho dei986.- Helvidio 
Nunes, Presidente em exercício - Lenoir Vargas, Rela
tor- Octávio Cardoso- Hélio Gueiros- Nivaldo Ma .. 
chado - Luiz Cavalcante - Martins Filho - Jutahy 
Magalbães. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

Na eventual ausência dos membros da Comissão de 
Municípios, solicito ao nobre Senador Amir Gaudêriciõ" 
proferir o parecer. 

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL -PR Para emitir 
o parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadõres.: 

Sob exame o projeto de Resolução n'~ 170, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetíva autorizar a Prefeitura Municipal de Lages 
(SC) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
1.310.71~52 (Um-mifbão, trezentos e um mil, setecentos 
ed_oze cruzados e cinqüenta e dois centavos), destinada à 
imj:llarúação de galerias pluviais e de meios-feíos, naque
le Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de cOnstituciorialidade, juridicidade e técnica legisla· 
ti v a. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo .acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
finariceira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o nosso parecer. 

_o SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa·se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

sãQ. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perm~üle
cer sentados. (Pausa-) 

Aprovado. 
O projeto vai -à ComiSsão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que vai ser lida pelo Sr. !~'-Secretário. 

é lida a seguinte 

PARECER 
N• 861, DE 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 170, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 170, de 1986, que autoríza a Prefeitura Mu
nicipal de Lages (SC), a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um 
mil, setecentos e doze cruzados e cinqUenta e dois centa
vos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
--Martins Filho, Presidente - Jorge Kalume, Relator 
- Octãvio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 861, DE 1986 

Reda~ào final do Projeto de Resolução n"' 170, de 
1986. 

Fa~;;o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
cu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 1.301. 712, 52 (um milhão, trezentos e 
um mil, setecentos e doze cruzados e cinqüenta e dois 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. i"' Ê a Prefeitura Municipal de Lages, Estado 

de Santa Catarina, nos termos do artigo 21' da Resolução 
n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au~ 
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.301. 712, 52, (um milhão, trezentos c um mil, setecentos 
e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos), corres"pon~ 
dente a 28.358,57 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - OR TNs, considerando o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,jun~ 
to à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de ges~ 
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de galerias pluviais e de 
meios-fios, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiroSJ= Em discus~ 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Sts. Séifã.dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, a máteria vai à promul~ 

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 370/86 de ur
gência para ·a Mensagem n9 222, relativa a pleito da Pre
feitura MuníciPãi de Monsenhor Gil. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) , 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, em face da au~ 
sência do Relator da Conússão de Economia, pai-a emitir 
o parecer daquela Comissão. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para emitir o 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Scção II) 

Com a Mensagem nQ 222/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil (PI) 
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS a seguinte áperaÇão de Crédi
to: 

Características da operação: 

A - Valor:· equivalente, em cruzados, a atê 
4.898,08 OTN. 

B- Objetivo: Obras de infra-estrutura urbana. 
C- Prazo: 
I -Carência: até 3 (três) anos; 
2 -Amortização: 12 (doze) anos. 
D- Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados tri

mestralmente, s_endo o saldo devedor reajustado em 
100% do índice de variação das OTN. 

E- Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com cronogra
ma a ser apresentado. 

F- Condições de Amortização: O saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oitoY prestações 
trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Cd 18.821.88 
1987- CzS 26.748.24 
1988 - CzS 26.748.24 
1989 - CzS 45.597,03 
1990- CzS 62.774.05 
1991 - CzS 60.545,03 
1992- CzS 58.316,01 
1993 - CzS 56.086.99 
1994- CzS 53.587.97 
1995 - Cz$ 51.628,95 
1996 - Cz$ 49.399.93 
1997- CzS 47.170,91 
1998 - Cd 44.941 ,88 
1999 - CzS 42.712.86 
2000 - Cz$ 40.483,84 
200 I - Cz$ 19.406.04 

G- Garantias: Vinculação de quotas do FPM. 
H- Dispositivos Legais: Lei Municipal n"' 143, 

de 4·5·85. 

Não constam do processo elementos que permitam de
terminar a viabilidade da contratação do ponto de vista 
da capacidade de pagamento do interessado. 

A Caíxa Econômica Federal, contudo, considera que a 
operação é viável e se enquadra nas normas operacionais 
do FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 171, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monsenhor 
Gil (PI) a contratar operação de crédito no 1'alor em 
cruzados equivalente a 4.898,08 Obrigações do Te
souro Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ Ê a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil 

(PI), nos termos do art 29 da Resolução n"' 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor em cruzados equivalentes a 4.898,08 Obrigações do 
Tesouro Nacional, destinado a obras de infra-estrutura 
urbana. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

O projeto vai à Comissão de Justiça. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Leite, 

para emitir o parecer da Comissão de ConstitU.íção e Jus
tiça, em face da ausência de seus Membros. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 222/86, do Senhor Presi
dente da República, autorizada a Prefeitura Municipal 
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de MonsenhOr Gil (PI) a .contratar cmpré.<;timo no valor 
em cruzados equivalente a 4.898,08 Obrigações do Te
souro Nacional destinado a financiar obras de infra· 
estrutura urbanas. 

-0 pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2'l' da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regíinentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Ê o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorável. 

O Projeto vai à Comissão de Municípios. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncío 

para emitir o parecer, para a Comissão de Econômia, na 
:wsência de seus membros. 

O SR. AMIR GAliDtNCIO (PFL- PB. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Sob exame o Projeto de Resolução nl' 171, de 1986, de 
aUtoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Monse
nhor Gil (PI) a contratar opera_ção de crédito no valor 
em cruzados equivalente a 4.898,08 Obrigações do Te
souro Nacional, destinada a obras de infra-estrutura ur
bana. 
-A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 

nci que di~ respeito aos aspectos financeiros, a qual ccon
clui pelo presente diploma legal, tendo em vista a priori
dade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a ca
pacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justíça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, jurídicidade e técnica legisla
tiva. 

Assim verifica-se Cjue a proposição foi elaborada con
soante aS Prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, 110 que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridícidade e técnica legislativa. 

Ê esse- o nosso Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concluída a 
instrução da matéria, passa~se a sua discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaçãO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redação final que Vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 862, de 1986 

(Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nt171, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalnme 

A Comissão de Redação apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9171, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Monsenhor Gil (PI), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 4.898,08 OTN- Obrigações do Tesouro Nacio~ 
na!. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente --Jorge Kalume, Relator 
- Octávio Cardoso. 
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ANEXO AO PARECER N• 862, DE 1986 

Redaçio final do Projeto de Resolução""' 171, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição,- e eu, 
------• Presidente, promulgO a segUinte. 

RESOLUÇÃO N• _, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monsenhor 
Gil, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 4.898,08 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I~> t. a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, 
Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriM 
zada a contratar operação de créditO no valor equivalen
te, em cruzados, a 4.898,08 Obrigações do Tesouro-Na
cional- OTN, jUnto à CàiXâ. Económica Federal, esta 
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na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinada à implantação de 
obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução ent::-a em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras) - DiscUsSãO 
da redação final. (Pausa.) 

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) :...._N-ada mais 
havendo a tratar, a presidência convoca sessão extraor
dinária a realizar-se hoje,_ às 16 horas e 35 minutoS com a 
seguinte -
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ORDEM DO DIA 

Disci.J.ssã~, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n.,. 175, de 1985- Complementar (n9 180/81 -
<:;omplementar, na Casa de origem), que altera a Lei 
Complementar n9 35, de 14 de março de 1979, que .. dis
põe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional", 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 562 a 564, de 
1986, das Comissões 

-de Constituição e Justiça; 
....:.... de Serviço Público Civil j e 
- de Finanças. 

- O SR. PRE,SI_DENTE (Hélio Gueiros) - Estâ encer
rada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessao às /6 horas e 33 minutos.) 

Ata da 204:;t Sessão, em 15 de agosto de .1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 16 HORAS E 35 MINUTÓS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Aloysio Chiives--,
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Uns- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - -Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado -Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - A-Iaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio-Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Ari10 
Damíani - Ivan- BOnat"o :.._ Carlos Chiarelli -Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- X lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretárí0 vai proceder à leitura de requeri

mentos. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 371, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 189, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Pires 
do Rio (GO). 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jarriil Haddad- Octác
vio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 372, de I 986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 280, de 
1986, relativa a pleito do GovernO do Estado do Amazo
nas. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfi-edo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requeri
mentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 

Presidência dos Srs. Hélio Gueiros 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno· único, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:~ 175; de 1985 - Complementar (n~ 
180/81 -Complementar, na Casa de origem), que 
altera a Lei Complementar n<:~ 35, de 14 de março de 
1979, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional", tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 562 a 
564, de 1986, das Comissões 

-de Constituição e Justiça; 
--de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Nào havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação a mat&ia que nos termos do inciso 29 da 
alínea a do art. 322 do Regimento, depende para sua 
aprovação do voto favorável da maioria absoluta da 
comj:losíçãO da Casa, devendo ser feita pelo processo ele
trônico. Tendo havido, entretanto, acordo entre as lide
ranças, a matéria será sUbmetida ao pleriáriO pelo -proR 
cessO sifilbõlicõ. 

Os S"rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
A matéria vai à sanção. 

_ --~ o seguinte o projeto aprovado_ 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 175, de 1985-Complementar 

(N<:~ I80j8I-Complementar, na Casa de origem) 

Altera a Lei Complementar n" 35, de 14 de março 
de 1979, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O a.rt. 74 da Lei Complementar n<:~ 35, de 14 

de março de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo, a ser numerado como § 29, passando o atual 
parágrafo úníco para § lo:>: 

"Art. 74. . .......................... ~ ... . 
§lO ....•..•••.. ~ ........... .. 
§ 29 Computar-se-á para efeito de aposentado

ria e disponibilidade, até o máximo de 5 (cinco) 

anos, o tempo de_serviço prestado à Justiça Eleito
ral, concomitantemente com o prestado aos demais 
órgãos da Justiça da União e dos Estados, excluído 
o período o~?Ligatório fixado em lei." 

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -~Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 371, de urgên
c~a, lido n~ E~R_ed_~et:tte para a Mensagem n<J'I89, relativa 
a pleito da Prefeitura de Pires do Rio. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovad~ o_ requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e_ Justiça e de Municípios. 

Na ausência de seus titulares, indico o -nobre Senador 
Maurício Leite para apresentar o parecer da Comissão 
de Economia. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 189/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
proposta para que a Prefeitura Municipal de Pires do 
Rio (GO) seja autorizada a contratar junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 1._673,618,16 (correspondente a 

33.881,05 ORTNs de Cr$ 49.396,88 ein Ago/85); 
B- Prazos: 
I -de caréncta: 02 anos; 
2- de amortização: lO anos~ 
C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a. pagáveis trimestralmente; 
2- correção monetária: 70% do índice de va-

riação das ORTNs; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM; 
E- Destinação dos recursos: implantação de ga

lerias _Pluviais, ~eios-fios e ,s~jetas;- acjuisiçã-o de 
~quipametiíos de limpeza púbfíca. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
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Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
município, conclui que o endivída-menfo da prefeitura, 
após a realização do emprêstimo, permaneceriª çontido 
nos limitei fiXaâos pelo art. 21' da resolução""' 62/75, do 
Senado Federal, tal com'?_ c:m viga~. 

A Secretaria de Plari6]amento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREMfinformou nada ter a opor 
quanto a realização do empréstimo, que a Caixa ECóilô~ 
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 172, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pires do Rio 
( GO) a contr8ta:r Operação de crédito no valor de Cz$ 
1.673.618,16 (hum milhão, seiscentos e setenta e três 
mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centa
vos). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo li' ~a Prefitura MunJcipa) ~e Pires do Rio 

(GO), nos termos dõ--arc 211 da Resolução 93, de II de 
,outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.673.618,16 
(hum milhão, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e 
dezoito cruzados e dezesseis centavos) correspondente a 
33.881,05 ORTNs de CrS 49.396,88, vigente em agosto 
de 1985,junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
SociaJ --FAS, destinado à implantação de galerias plu
viais, meios-fios e sarjetas e a aquisição de equipamentos 
para a coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 21' Esta resolução entra em yigor na data d_e 
sua pubticação. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - ó' parecer- ê
favorável. 

O projeto vai" à Comissão de tonstíiúfçãci e JUstiça~ 
Solicito ao nobre Senador Octávio Card~s_o_ o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. -

O SR. OCTÁVIO CARDOSO [PDS-RS. Parúmitir 
parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão- de 
Economia do -Séiiãáo -reaeial, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'i' 189/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pires do Rio (GO) a contratar empréstimo n-o- Vâlor de 
CzS 1.673.618,16 (um milhão, seiscentos e _setenta e três 
mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos), 
destinados a financiar a implantação de galeriaS pluviais, 
meios~ fios e sarjetas e a aquisição de equipamentos para 
a coleta de lixo no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, tal como em vigor, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no ar
tigo 2"' da Resolução n~' 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais 8:Piic_áveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhaínento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridic:idade e técníca legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é 
favorãvel. 

O projeto val à Comissão de Municípíos. 
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da 

Comissão de M unicipios. - -

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: __ 

Sob exame o -Projeto de Resolução n9 172, de 1986, de 
autoria da COmissão de EconOmia do-Senado Federal, 
que objetiva autorizar a preldtura munidpàl de Pi!es do 
Rio (GO) a contratar operação de crédito no vilor de 
CZ$ 1.673.618,16 (um milhão, seiscentos e setenta e três 
mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos), 
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destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e 
sarjetas e à aquisição de equipamentos para coleta de li
xo. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capa.ddade de pagamento do solicitante. 

A Comi~ão de Constituição e Justiça Pronunciou-se 
pelo encarrlínhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e_1écnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta CõnifssãO; opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira atlítiva com que se-defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple~ 
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os parece
res são favoráveis. COmpletada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciaÇão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. {~'-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER 
N• 863, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 172, de 
1986. 

'Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação fin"al do Projeto de 

Resolução n'i' 172, de 1986, que autoriza a Prefeitu_ra Mu
nicipal de Pires do Rio (GO), a contratar operação- de 
crédito- no valor de CzS 1.673.618,16 (um milhão, seis
centos e setenta e três mil, seiscentos e dezoito cruzados e 
dezesseis centavos.) 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor -Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N9 863, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 172, de 
!986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da COTI.stituiçâo, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No - , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pires do Rio, 
Estado de Goiás, a contratar operação rle crédito no 
valor de CzS 1.673.618,16 (um milhão, seiscentos e 
setenta e três mil, seiscentos e dezoito cruzados e de
z-esse is centavos.) 

O Senado Federai resolve: 
ArL 1 I' E a Prefeitura Municipal de Pires do Rio, 

Estado de Goiãs, nos termos do artigo 2<:> da Resolução 
n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.673~618,16 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, 
seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos), cor
respondente a 33.881,05 Qbrigaç~es Reajustáveis do Te
souro Nacional-:- ORTN! considerado_ o valor nominal 
da ORTN de CzS 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada à implantação de galerias pluviais, 
meios-fios e sarjetas e aquisição de equipam_entos para a 
coleta de lixo, no Município, obedecidas___as condições 

Agosto de 1986 

admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

ú'SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discus
são o parecer da Comissão de Redação. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Ós Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora _à apreciação do Requerimento n~' 372, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 280, de 1986, 
relativa a pleito do Governo do Estado do Amazonas. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matériã. que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Na ausência de seus titulares, indico nobre Seriador 
Maurlcio Leite para apresentar o parecer da Comissão 
de Economia. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

' Com a Mensagem n{> 280/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Amazonas, que objetiva 
contratar jUnto à Caíxa Económica Federal, na qualida
de de gestora do. Fundo de Apoio do Desenvolvimento 
Social .:...... F AS, a seguinte operação de crédito: 

Característica da Operação: 
Valor: equivalente, em cruzados, a 

até 236.315,78 OTN. 

Objetivo: 

Prazo: 

Encargos,: 

Condições de Liberação: 

Condições 
de Amortização: 

Garantias: 

Dispositivos Legais: 

Reequipamento da Polícia 
Militar. 
Carência: at~ 1 (um) ano. 
Amortização: 4 (quatro) 
anos. 
juros de 1% ao ano, cobra
-dos trimestralmente, sendo 
o saldo devedor reajustado 
em 100% do índice de va
riação das OTN. 

o financiamento serã libera
do em parcelas, de acordo 
com cronograma a ser apre
sentado. 

o saldo devedor será amorti
zado em f6 (dezesseis) pres
tações trimestrais e sucessi
vas, calculadas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no 6ltimo 
dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 186.861,76 
1987- Cz$ 1.288.155,76 
1988- CzS 6.666.196,51 
1989- CzS 6.343.568,40 
1990-CzS 6.020:940,28 
1991-CzS 5.698.312,17 

Vinculação das parcelas do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias - ICM 

Lei n'i' 1565, de.I0-12-82 

Não constam do processo elementos que permitam di
zer da capacidade de pagamento do interessado. 

A Caixa Económica Federal, contudo, entendeu que a 
operação é viável e se enquadra nas normas operacionais 
do FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 173, DE 1986. 

Autoriza o Governo do Estado do Amazõlla.S_ã_Co;;~ 
tratar operação de crédito no valor em cruzados equi
valentes a 236.315,78 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 t o Governo do Estado do AmaZonas~ nos 

termos do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de onze de Ol,l

tubro de mil novecentos e setenta e sei~, do Senado Fede
ral, autorizado a contratar operação de_ crédito no valor 
em cruzados equivalente a 236.315,7_? Obrigações do Te
souro Nacional destinado a ~eequlpar a Polícia Militar. 

Art. 21' Esta. Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ...:.~COriCOOo ~ 
palavra ao eminente Senador Octâvio Cardoso para pro
ferir o parecer da Cõmissão de Constituição e JuStiça. 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senad_ores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'il 280/&6~ do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo_ do Estado 41? 
Amazonas a contratar empréstimo no valor em cruzados 
equivalente a 236.315,7& Obrigações ~o Tesouro l"J"ªdo
nal destinado a finàndar o reequipamento da Polida Mi
litar. 

O pedido de autorização ·rol formulado nos termos do 
precedido no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, pot conseguinte, a não oh~ 
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. . , 

Assim, verifica-se que a propoSição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à _es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. 

piÁ RIO DO ÇONGRES$0 NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueir-os) - Solire a ine~ 
sa, redação final que sefá lida pelo Sr. }9~Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER 
N• 864, de 1986 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 173, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 173, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de crêdito no 
valor correspondente, em cruzados, a 236.315,78 OTN 
- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões -da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Octávio Cardoso, Presidente- Jorge Ka.Iume, Rela
tor - Maurício Leite. 

ANEXO DO PARECER 
N' 864. DE !986 . 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 173, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE !986 

AutOriza o Governo do Estado do Amazonas a con
- tratar operaÇãO de crédito no valor equivalente, em 

cruzados, ã 236.315,78 Obrigações do Tesouro Na ... 
cional - OTN. 
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O Senado Fedêral resolve; 

Art._ I~' É ó "Governo do Estado do Amazonas, nos 
termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 
236.315,78 Obrigações do Tesouro Nacional-- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora d_Q Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado ao reequipamento da Polícia Militar. 

_Art_. 2~> Esta _Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRtSIDENTE (H_élio Gueiros) - Em discus
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei~ 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Hêlio Gueiros)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje_, às 
16 horas e 52 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em Primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 I, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que introduz modificações no Código Brasileiro 
de Telecomunicações (Lei n~' 4.117, de 27 de agosto de 
1962), tendo 

PARECERES, sob nos 979 e 980. de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com emenda 
que apresenta de n~' 1-CCJ; e 
~de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa

vorável. 

O SR. -PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.) 

Ata da 205~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

ÀS /6 HORAS E 52 MlNUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Alberto Silva - Helvídio Nunes- Josê Lins ~Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio- MauríCiO Leite- José Urbano- Cid 
Sampaio - Nivaldo MaChado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães....;... Alaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo 
Gomes - Benedito Ferreira- Gastão Müfler-- José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Enéas Fariã--=- Arnor 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio GUeirõS) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senad_ores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a -~essão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser_lidos pelo Sr. 

!~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

REQUERIMENTO 
N• 373, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 160, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Buruti 
Alegre (GDJ. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jamil Haddad- Octá
vio Clirdoso. 

REQUERIMENTO 
N• 374, de !986 

f3.equeremos urgência., nos termos do art. 371, alínea b 
do_ Regimento Interno, para a Mensagem n~' 180, de 
!986, relativa a pleito do Governo do E_stado de São 
Paulo. 

Sala elas Sessões, 15 de agosto de 19_86. -Alfredo 
Campos- NivaJdo Machado- Jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Ç>s reqüeri
mentos lidos serão apreciados após a Orâem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei 
do Senado n~' 1, de 1983, de autoria do Senador Nel
son Catn_eiro, que introduz modificações no Código 
Brasileiro de Telecomunicações (Lei n~' 4.117, de 27 
de agosto de 1962), tendo 

PARECER, sob n~'s 979 e 980, de 1983, das Comis
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, quanto ao merito; favorâvel, com emen
da que apresenta de n~' 1-CCJ; e 

- De Transporte, Comunicações e Obras Públicas, Fa
voráveis. 

Em discUSSão O projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer 

sentados_. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~> 1, DE 1983 

Introduz modificações no Código Brasileiro de Te
lecomunicações (Lei n<:> 4.117, de 27 de agosto de 
1962). 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1~> São acrescentados ao art. 30 da Lei nl' 4, 117, 

de 27 de agosto de 1962, Código Brasileiro de Telecomu
nicações, os seguinte §§ J'i' e 4~>: 

''Art. 3U. .. ....... ·····--·· ............ . 

§ 39 No território do Estado_ ou Município 
onde o serviço telefônico for explorado por mais de 
uma empresa, ao assinante de linha é assegurado o 
direito de transferência de um para outro local. 

§ 4'i' Havendo defasagem de preço no caso de 
transferância, reserva-se à concessionária o direito 
de cobrar a diferença a maior ou ao assin-ante o di
reito de reavê-la através de ações, se a menor." 

Art. 29 Esta lei -entrará eril -vigor- na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrár-io-: · 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em votação 
a emenda~ 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçanfsenta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai à Co

missão de Redação a fim de redigir o vencido pãra o se
gundo turno regimental. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação: 

"Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação." 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 373 de urgância, Hdo no 
Expediente, para a Mensagem n9 160/86, relativa a plei
to da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO). 

Em votação. . __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. _ 
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Econoriliá, que 

serâ lido pelo Sr. 19_-_Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 865, DE 1986. 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem no;> 
160, de 1986 (n9 209/86 na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprol'açào do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO), a con
tratar operação de crêdito no valor de Cz$ 207.187,80 
{duzentos e sete rnil, cento e oitenta c sete cruzados e 
oitenta cental'os). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n9 160/86, O Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado federal 
pleito da Prefeitura Municipal de"-Búriti Alegre (GO) que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo ~e Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS a seguinte oPeração-de àé
dito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 207.187.803 (correspori-dente a 

4.194,35 ORTN de Cr$ 49.396,88 em Agoj85); 
B- Prazos: 
1 -de carência: 1 ano; 
2- de amortização: 4 anos; 
C - Encargos; 
1 -juros de 6% a.a pagáveis trimestralmente; 
2- correção monetária: 70% do índice de vª_-

riação das ORTNs; 
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D- Garantia: vinculação de parcelas do Impos
to sobre_ Circulação-de Mercadorias (rCM); 

E- Destinação dos recursos: aquisição de equi
pamentos para coleta de lixo. 

O Conselho Monetário nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que analisando as finanças mu
nicipais constatou que o endividamento da prefeitura, 
após a operação pretenªjda, per~~_ec_erâ contido nos li
mites fixados pelo artigo 29 da Resolução n~ 62/75, par
cialmente modificado pelo artigo 19 da Resolução n'i' 
93/76 e pela Resolução n'i' 64/85 todas do Senado Fede
mi, 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viáveL técnica, ec_Qnómica e fi
nanceiramente_ 

Assim sendo, concluímos peta acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• l74, DE l986 

Autoriza a Prefeiiurã Municipal de Buriti Alegre 
(GO) a contratar operação de crédíto no valor de 
Ct$ 207,187,80 (duzentos _e ~etc mil, cento e oitenta 

0 ,e--sete cruzados e oi_tenta centavos). 
O Senado Federal resolve: 
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre 

(Estado de Goiás), nos termos ao artígo-2<iôa Resolução 
n~>"-93, de onze de outubro de mil novecentos setenta e 
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de CzS 207.187,80 (duzentos e sete 
mil, cento oitenta e sete cruzados e oitenta centavos) cor
respondente a 4.194,35 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente 
cm agostoj85,junto à Caixa Económica Federal, esta na 
quülidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS destinado à aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo, no município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua_ publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - Áh1 aro 
Dias, Presidente, em exercício - José Lins, Relator -
Carlos Ly·ra- Severo GOmes- Leiloír V al-gas- Alba
no Franco. 

Publicado no OC"ó (Seçlio 11) de 16-8-86. 

_O SR. PRESIDE:"'ITE (Hélio Queiras) - O Parecer 
da Comissão_ de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resõfuçào n9 174, de 1986, que autoriza aPre
feitunl Municipal de Buruti Alegre, Estado de Goiâs, a 
contratar operação de crêdito no valor de CzS 
207.187,80 (duZentos e sete mil, cento e oitenta e setecru
zados e oitenta centavos) para o fim que especifica (de
pendendo de pireceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios). 

Solidtú do nobrt! Senhor Senador Octávio Cardoso o 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro· 
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco~ 
nomia do Senado Federal, como conclusão de se_u Pare
cer sobre a Mensagem n9 160/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti 
Alegre (GO) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
207 .187,&0 (_duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete cru
zados e oitenta centavos), destinado a financiar a aqui
sição de equipamentos para cofeta de fixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da R~qlução no;> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 2'? da Reso
lução n'i' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

Assim, verifíC"a~se que ã. proposição foí eia&õradii con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isSo, nosso encaminha~ento favo
rável no que tange aos aspectos de constituc_i_2_nalidade, 
juridfcidade e técnica legislativa. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros)- A materia 
depende, tambêm, de parecer da ComiSsão de Municí
pios. 

Em fa.ce da ausência de seus membros em plenário, so
licito ao nobre Senador Amir Gaudêncio que profira o 
parecer da referida Comissão. 

O SR. AMIR GAUDI:NCIO (PFL- PB. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exam_~ º Projeto de Resolução n9 174 de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Buriti 
Alegre (GO) a contratar operação de cfédito no valor de 
Cz.$_ 207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete 
cruzados e oitenta cent:wos), destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo. 

A mutérja fõi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fimwceiros, a qual con
cluíu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do pmposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros}- Os parece
res são favoráveis. Completada a instrução da matéria 
passa-se à sua discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus_-

5ào. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, TedaÇãO final que serâ lida pelo Sr. 19-Secretário. 

Ê Ilda a seguinte 

PARECER 
No 866, de 1986 

(Comissão de Redacào) 

Rcdacão final do Projeto de Resolução n9 174, de 
1986. 

RelatQr: Senador Octá~·io Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 174, de I 986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Buriti Alegre (GO), a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 207.187,80 (duze-ntos e sete- mil, 
cento e oitenta e sete cruzados e oitenta centavos). 

Sala de reuníões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela. 
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 866, DE 1986 

_ Rcdacào final do Projeto de Resolucào n9 174, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI da Constituição, e eu, , Presi-
dente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, 
Estado de Goiás, a contratar operacão de crédito no 
valor de Cz$ 207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e 
oitenta e sete cruzados e oitenta cental'os). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, 

Estado de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, _de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torlzã.aã a cOntratar apel-ação de crêdito no valor de Czs 
207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete cru
zados e oitenta centavos), correspondente a 4.194,35 
Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
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49.39_6,88, vigente em agosto de_ 1985,junto a·catx.a EcO
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à aquisição de equipamentos para coleta de Jíxo, no mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são a redação fmat. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redaçào final, quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do requerimento n9 374, de.ur"gêrícia 
para a Mensagem n9 180, relativa ao pleito do Governo 
do Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores-qUe O ãpioVam queiram ·permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaç~o. da 

matéria. 
A matéria depende de pareceres das Comissões _de 

Economia e COmissão de Constituição e Justiça. 
Em face da ausência dos seus titulares em plenário, 

peço ao nobre Senador Jorge Kalume que faça a leitura 
do pacecer da Comissão de Economia. 

O JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir pare-
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Com a Mensagem n9 180/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de São Paulo, que objetiva 
contratar, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, a seguinte operação de crédi
to: 

Características da operação: 
A- Valor: CrS 5.261.593.050 (correspondente a 

90.250 UPC no 4• lrímestre/85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses, 
2-de amortização: 216 meses; 
C- Encar2os: 
1 -juros: 10,5% a.a. (BNH) e I% a.a. (Ag. Fín.), 
2- correção monetária: de acordo com a va-

riação _da UPC, 
3- taxa de administração do BNH: 2%; 
D- Garantia: dotação orçamentária; 
E - Destinação dos recursos: construção de um 

centro de saúde no Município de Itapevi (20.179 
UPC) e aquisição de equipamentos comunitários a 
serem implantados naquele município (170.071 
UPC). 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos t_ermos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças es
taduais, constatou que, não obstante a natureza extrali· 
mite da contratação pretendida, o endividamento conso
lidado interno do referido Estado, após sua realização, 
permaneceria contido nos limites fixados pelO'"ãfilgo 29 
da Resolução n9 62/75, parciãimente modificado peJO 
artigo 19 da Resolução n9 93/76 e pela Resolução n9 
64/85, todas do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de São Paulo S.A. considera viável_~_écn_ica, eco,nô-
mica e financeiramente. ·-

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 175, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a con
tratar operatào de crédito no valor de CzS 
5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um 
mil, quinhentos e noventa e três cruzados e cinco cen-
tavos). 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL{Seção II) 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estido de São Paulo, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, au-torizado a elevar em Ci:l 
5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um 
mil, quinhentos e noventa e três cruzados e cinco centa
vos), correspondente a 90.250 UPC de CrS 58300,20, vr:.-
gente no 49 trimestre de 1985, o montarite de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar uma 
operação de crêdito de igual valor junto ao Banco do Es-
tado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada à construção de um centro de saúde no Município 
-de Itapevi (20.179 UPC) e aquisição de equipamentos co
munitârios a serem implantados naquele municfpio 

-(70.071 UPC), obedecidas as condiçõeS admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. - -- -

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 175, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito no valor de C.zS 5.261.593,05 (cinco milhões, du
zentos e sessenta e um mit, quinhentos e noventa e três 
cruzados e cinco centavos), para os fins que especifica 
(dependendo de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça). 

Solicito do nobre Senhor Senador Octávio Cardoso o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem9180J86, do Senhor Presiden
te da República, autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a contratar empréstimo no valor de Cz.S 
5.26I.593,Ó5 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um 
mil, quinhentos e noventa e três cruzados e cinco centa
vos), destinado a financiar a construção de um centro de 
saúde no Município de Itapevi (SP) e aquisição de equi
pamentos comunitários a serem implantados naquele 
Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servân-Cia dos limites fixados no art. 29 da Resolução n"' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elebC?rada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Os parece
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua dis-
cussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Sobre a me
sa, redaçào final que será lida pelo Sr. ]9-Secretário. 

Ê lida a seguinte 

PARECER 
N• 867, de I9S6 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 175, de 
!986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n" 175, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Slio Paulo a contratar operação de crédito no 
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valor dt:: Cz$ 5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e ses
senta e um mil, quinhentos e noventa e três cruzados e 
cinco centavos). 

Saiu de Reuniões da ComiSsão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Jorge Kalume, Relator 
- Octávio Cardoso 

ANEXO AO PARECER N• 867, DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 175, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou,_ nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a con
tratar operação de crédito no valor de CzS 
5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um 
mil, quinhentos e not·enta e três cruzados e cinco cen
tavos). 

O Senado Federal resolve: 
ArL 19 é o Governo do Estado de São Paulo, nos 

_termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
raÇão de crédito no valor de Cz$ 5.26!.593,05 (cinco mi
lhões, duzentos e sessenta e um mi[, quinhentos e noven
ta e três cruzados e cinco centavos), correspondente a 
90.250 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cri 58.300,20, vigente em outubro de 1985, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agerite firianceiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada à construção de um Centro de Saúde no 
Município de ltapevi (20.179 UPC) e aquisição de equi
pamentos comunitários a serem implantados naquele 
Municípío (70.071 UPC), obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Em disco~ 
são a redação finaL 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS)- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueir6s) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Octávio Cardo
so. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS- Pela 
o.r:dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Faz quatro dias que estamos votando, trabalhando 
com todo empenho; as matérias têm sido selecionadas 
pelas lideranças, segundo o critério de não serem contro
vertidas ou polêmicas. Agora, estou notando certa difi
culdade em relacionar as minhas matérias e esta dificul
dade não se deve nem ao Líder do PMDB, nem ao Líder 
do PFL. Mas, há três dias que não consigo colocar sobre 
a mesa o Projeto n9 26, de 1984, aqui no Senado, e o 
3.004, da Câmara dos Deputados, apesar de todo o meu 
empenho. Gostaria que v. Ex• indagasse qual o motivo, e 
que não reabrisse a sessão sem me dar satisfação por esta 
reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras)- Nobre Se
nador Octávio Cardoso, acolho a sua reclamação, que é 
procedente, e suspendo a sessão até que a Presidência 
possa dar as explicações a V. Ex•. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Muito obrigado a 
V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Está suspen
sa a sessão. 

(A sessão ê suspensa às 17 horas e /4 minutos e 
reaberta às 17 horas e 18 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- Está reaber
ta a sessão. 

Dou ao nobre Líder do PDS, Senador Octávio Cardo
so, as explicações necessárias. Quero dizer a S. Ex• que já 
está na mesa o projeto reclamado juntamente com os pa
receres também já redigidos. Esclareço, ainda, que, só 
por um problema de Regimento, ele não entrarã nessa 
sessão seguinte, mas na Ordem do Dia da sessão poste-. 
rior, para satisfação de todos nós. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Agradeço a V. Ex• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realiiãr-se hoje, às 
17 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 8, de 1985, de autoria do Senador Nelson Car
neiTO,---qui: modifica dispositivo do Código Nacional de 
Trânsito (Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966), de 
modo a estabelecer a facultatividade do uso de cinto de 
segurança nos veículos, tendo 
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PARECERES, sob n9s 731 e 732, de 1985, das Comis
sões;_ 
- - De Constituição e Justiça, favorável. nos termos de 

substitutivo que oferece, com voto vencido do Senador 
Hélio Gueiros; e 

- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 17 horas e 18 minutos.} 

Ata da 206~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 17 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM:SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalurne - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandie Costa
Alberto Silvã- Helvídio Nunes~ José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José ·urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme P3Iineira 
- Luiz Cavalcante- Lourival BaPtisti...:... -Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- NiJson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Campos ,.;.._ Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - ArnO 
Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRE::SIDENTE (Hélio Gueiros) - A lísta de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhOs. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

lt-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 375, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art 371, alínea b, 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 137, de 
1986, relativa a' pleito da Prefeitura Municipal de Campo 
Alegre de Goiás { 00). 

Sala das Sessões, IS de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Octavio Cardoso- Nivaldo Machado- Ja
mil Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 376, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de lei do Sena
don~' 75, de 1986, de autoria do Senador Nelsoil Carnei
ro, que dispõe sobre a emissão de selo da ECT e dá ou~ 
tras providências. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - J amíl Haddad - Benedi
to Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guei'ros) - essses re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, requerimento de informação que será tido pelo Sr. l'i'-
Secretário. --

1! lido o seguinte 

Presidência dos Sr. Hélio Gueiros 

REQUERIMENTO 
N• 377, de 1986 

Exnl~' Sr. Presidente do Senado Federai: 
O Senador infni-assinado, no uso de suas atribuições, 

com fundamento no art. 238, I, a, combinado com o art. 
239, I, a, do Regimento Interno, e com fulcro nos arts. 
42, IV, e 44, I, da Constituição federal, requer sejam so
licitadas as seguintes informações do Poder Executivo: 

l) No Acordo Nuclear Brasil-Alemanha está previs
ta a construção de qualquer tipo de campo de provas de 
artefatos nucleares que possam ter aplicação bélica? Es
pecificar os disposit1vos que autorizem essa locação, bem 
como os que, de alguma forma possibilitem ou permitam 
a fabricação daquele tipo de artefato nuclear. 

2) Quais as finalidades das instalações militares con
cluídas em 1984, na região da Serra do Cachimbo; em 
que estão, agora, sendo utilizada.s e qua( ou quais dos ra~ 
mos das Forças Armadas as construíram, bem como 
quais estão a utilizá-las? 

3) Esse campo ou base militar dispoõe de instalações 
apropriadas e de segurança para testes nucleares subter~ 
râneos? 

Especificar. 
4) Informar a exata localização, dimensões e custos de 

construção dessas instalações. 
sf Outras informaçõ~ pertinentes, principalmente 

quanto a servirem às instalações daquele campo ou base 
militar para eventual depósito de fixo atômico, resultan
te ou não de experimentos ou experiências nucleares. 

O infra-assinado requer, ainda, adote a Mesa do Sena
do todas as providências cabíveis no sentido de que, com 
a brevidade possível, uma comissão de senadores, com
posta de parlamentares de todos os partidos representa
dos nesta Casa, efetue uma ampla e minunciosa visita à
quelas instalações e dela faça minudente relatório do que 
ali encontrar e observar. 

Justificação 

A Imprensa, particularmente a Folha de S. Paulo, es
tampou extensa reportagem sobre a existência, na região 
da Serra do Cachimbo, de instalações de cunho militar, 
destinadas, ao que tudo indica, à realização de testes 
subterrâneos de artefatos nucleares experimentais e de
pósito de lixo atômico, segundo os autores da reporta
gem. O fato, sobre ser de extrema gravidade, traz um im
portante componente de alarme público e contradiz a 
história e tradicional posição pacifista de nosso País, 
além de infringir dispositivos ~d_e acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, contra a nuclearização da Améri
ca do Sul. 

ir . , 

Esta Casa, que não teve a chance de pronunciar-se na 
oportunidade da celebração do Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, tem no entanto, o dever, mais que o dever, a 
obrigação, de pedir os mais completos esclarecimentos 
às autoridades responsáveis, sobre as exatas implicações 
daquele Acordo, principalmente no que tange à fabri
cação de armas atómicas, experiênciais nucleares em 
nosso território, medidas de segurança das populações 
próximas. nele previstas, etc. 

Ouvido por outros repórteres, o Minstro do Exército 
negou que o campo de Cachimbo se destinasse a testes 
nucleares ou depósito de lixo atómico, informando, por 
outro lado, segundo os jornais, que ele tem outras finali
dades e explicou, a propósito, que, no momento, ali esti 
sendo experimentado um foguete de 300 quilômetros de 
alcance, o qual, conforme dá a entender, se experimenta
do em outra região, poderia causar perigo às populações. 

O objetivo deste requerimento é, além de possibilitar l 
Casa tomar conhecimento direto e real do que ali se pas
sa, informar à Nação sobre tais atividades, extensão do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, suas verdadeiras fi
nalidades, pois que, até aqui, o objetivo oficialmente 
apresentado como sua justificativa- produção de ener
gia ãtomo-elétrica- jamais foi posto em prática em ter
mos operacionais regulares e comerciais. 

_Se_nd_o __ um sorvedoouro de divisas, penosamente obti
das, à custa, muitas v_ezes, de imensos sacrifícios do povo 
brasileiro, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, respon
sável por mais da metade do principal da dívida externa 
do País, precisa ser dado a público em toda a sua exten
são _e repercussões, pois causa espêcie a insistência de al
guns setores em seu prosseguimento a todo e qualquer 
custo, quando os resultados práticos que dele deveriam 
decorrer, assim como os avanços tecnológicos que pode
ria proPorcionar, são constantemente contestados por 
numerosos cientistas e técnicos de gabarito indiscutível, 
sem que, do lado dos que lhe são favoráveis, se ouçam 
explicações convincentes sobre real utilidade e necessida
de fazendo supor, legitimamente, que se procura, nessas 
ocasiões, desviar o foco das atenções de sua verdadeira 
finalidade, insistindo-se na tese de que, sem o conheci
mento profuildo do completo ciclo do á.tomo, nenhum 
País será potência no Século XXI. 

Se o nosso País continua pacifista, conciliador, niedia
dor, ou se fatos desconhecidos do comum das pessoas es
tão a justificar 'uma diamentral mudança de atitude e 
comportamento do)s brasileiros, da Nação brasileira, do 
Governo brasileiro, imperioso se torna dar imediato co
nhecimento ao País, para que todos possam 
conscientizar-se dos reais perigos que estão ou estariam a 
rondar nossos lares, nossas famflias, nosso maiores pa
trimónios morais e materiais. 
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:t: o que pretende esclarecer este requerimento. 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986.- Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O requeri
mento que acaba de ser lido será publicado e incluído na 
Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, VI, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Esgoiadó o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 8, de 1985_, de- autoria do Senador Nel
scm Carneiro, que modifica dispositivo do Código 
Nacional de Trânsito -{Lei n"' 5.108, de 21 de se
tembro de 1966), de modo a estabelecer a facultati
vidade do uso de cinto de segurança nos veículos, 
tendo 

PARECERES, sob n'l's 731 e 732, âe 19&5~:das 
Comissões:. -

- De Constituição e Justiça, favorável, nos terw 
mos de substitutivo que oferece, com voto vencido 
do Senador Hélio Gueíros; e 

- De Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, Favorável ao substitutiVo- da ComisS-ão_ de 
Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro 
turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw 
são. -

Em votação o substitutivo, que tem preferência regiw 
mental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de ser rew 

digido o vencido para o segundo turno regimental. 
:1:. o seguinte o substitutivo aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'i' 8, de 1985 

"Modifica dispositivo do C6digo Nacional de 
Trânsito (Lei n'i' 5.108, de 21 de setembro de 1966), 
de modo a estabelecer a facultatividade do uso de cin
to de seguram;a nos veículos". 

O Congresso NãcíOital decreta: 

Art. l 'i' O§ 2'i' do art. 37 da Lei n'i' 5.108, de 2( de se
tembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), _tiassa a 
vigorar com a segUinte redação: 

""§ 29 Os equipamentos -obrigatórios- aos veícuw 
los serão determinados pelo Coõsdho Nacional de 
Trânsito que, outrossim, estabelecerá o uso facultaw 
tivo de cinto de segurança." 

Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3_9 Revogamwse as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guefros) - PassiHe à 
apreciação do requerimento n9 375 de urgência, Iído no 
Expediente, para a Mensagem- n'i' 137/86, relativa a plei
to da Prefeitura de Campo Alegre de Goiâs. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa.;se·à apreciação da 

matéria. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 

será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
.ê lido o seguinte. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N' 868, de 1986 

Da Camissio de Economia, sobre a Mensagem n9 
137, de 1986 (n<:> 181/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás 
( GO) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
645.962,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, nove
centos e sessenta e dois cruzados e noventa e nove cen
tavos). 

Relator: Senador Albano Franco. 
Com-a Mensagem n9 137/86, o Senhor Presidente da 

República submete Pa deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal_-de Canlpo Ale_gre de 
Goiás (GO) à que objetiva corltratar junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio .ao Desenvolvimento Socíal-F AS, a seguinte 
operação de crédito: 

Características das operações: 
A- Valor global: Cr$ 64-5.962.999 (correspondente a 

13.077,0 ORTN, de Cr$ 49.396,88, em ago.f85), sendo as 
operações nos valores a saber: 
f- Crlf 450.697.133 (9.124,0 ORTN), 
!!-Cr$ 195.265.866 (3,953,0 ORTN). 
B.....::. Prazos: 
I - de carência: 1 ano (operação I) e 2 anos (operação 

ll); 
2-de amortização:l2 anos (operações I e II). 
C- Encargos: 
1 -juros: 6% a.a., pagáveis trimestralmente; 
1.- correção monetária: 40% (operações I e II) do 

índice de variação das ORTN; 
C- Garantias: vinctilãção das quotas do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); 
E - Destinação dos recursos: 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos_ do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura, 
após a operação pretendida, permanecerá contido nos Jiw 
mites fixados pelo artigo 29 da Reso.lução n9 62/75, par
cialmente modificado pelo ~rtigo l" da Resolução n9 
93f76 e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Fede
ral. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econôw 
mica Federal considera viâvel técnica, económica e fi-
nanceiramente. -

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOU)ÇÃ0 
N° 176, DE 1986 

Auh:triza a Prefeitura !\1unicipal de Campo Alegre 
de Goiás ( GO) a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 645.962,99 (seiscentos e quarenta e cinco 
mil, novecentos e sessenta e dois cruzados, ~oventa c 
nove centados ). 

O Senado Federal resolve: 
- Ai"L -19 ta Prefeitura Municipal de Campo Alegre 
de Goiã.s (Estado de Goíâs), nos termos do artigo 29 da 
Resolução n" 93, de II de outubro de_l976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 645.962,99 (seiscentos, quarenta e cinco 
mil, novecentos e sessenta e dois cruzados, e noventa e 
nove centavos) correspondente a 13.077,0 ORTN de Cr$ 
49.396,88, vig"ente em agosto/85_, junto à Caixa EcOnôw 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado à im
plantação de meios-fios, sarjetas e galerias pluviais, 
construção de lavanderia pública e aquisição de equipa
J!1ent<? para coleta de lixo (ooeracão n: c:nm:trur.i\n n .. 
equipamento de~u~a escola 'm'ater~ai e-Prb.~~~~la;(~p~: 
ração II), no Município, obedecidas as condições admiti~ 
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -_Âivaro 
Dias,_Presidente, em exercido -..José L_ins, _Relator.:.... 
_Carfos Lyra - Severo Gomes - Lenoir Vargas - Alba
no Franco. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Economia é favorável. 

A matéria írâ à Comissão de Constituição e Jústiça. 
Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Para pro
ferir· parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 137, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Campo 
Alegre de Goiás (GO) a contratar empréstimo no valor 
de CzS 645.962,92 (seiscentos e quarenta e cinco mil, now 
vecentos e sessenta e dois cruzados e noventa e dois cen
tavos), destfnado a financiar a implantação de meios
fios, sarjetas e galerias pluviais, construção de lavanderia 
pública e aquisição de equipamentos para coleta de lixo; 
e a contrução e equipamento de escola maternal e pr~
escolar. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Fe_deral, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n'i' 
62, de 1975, tamb_ém do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaboracl.a con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo. por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E~te, o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gu'eiros) -O parecer 
da Comi_ssão de Constituição e Justiça é favorável. 

A rriatéria vai à Comissão de Municípios. 
Concedo _a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 

para profem o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 176, de 1986, de 
autoria da Cõmissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo 
Alegre de Goiás (00) a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 645.962.92 (seiscentos e quarenta e cinco 
mil, novecentos e sessenta e dois cruzados e noventa e 
dois centavos), destinada à implantação de meios-fios, 
sarjetas e galerias pluviais, à construção _de lavanderia 
pública e aquisição de equipamentos para coleta de lixo e 
à construção e aquisição de equipamentos de uma escola 
maternal e pré-escolar. 

A _mª-téria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A COmissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina.: 
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tríbutãrias a nível da üilião, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDJ!:NTE (Hélio Gueiros)- ci parecer da
Comissão de MunicípíoS -é favorável 

co-mpietada a inSfrUÇão-di-tTlaféôã,-passã.:se à"diSCUS~ 
são. 

Em dif;çyssão~ (Pausa.) 
Não h-avendo quem- peÇa a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os SrS:Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação que será lida pelo 
Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 869, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n~> 176, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação ·final do ProJeto de 

Resolução n~' 176, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicípal de Campo Alegre de Goiás (00), a contratar 
operações de crédito no valor global de CzS 645.962,99 
(seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
e dois cruzados e no_v_enta e nove centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
No 869, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 176, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Mwlicipal de Campo Alegre 
de Goiás, Estado de Goiás, a contratar operaçio de 
crédito no valor de Cz$ 64:5,926,99 (seiscentos e qua
renta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois cruza
dos e noventa e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' ~ a Prefeitura Municipal de Campo Alegre 

de Goiâs, Estado de Goiás, nos termos Cfo art. 2~' da Re
solução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 645.962,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e dois cruzados e noventa e nove 
centavos), correspondente a 13.077 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN, considerado o valor nominaf 
da OTN de cr$ 49.396,88, vigente em a_gostó de 1985, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas 
e galerias de águas pluviais; construção de lava_nderia 
pública e aquisição de equipamentos para Coleta-e trans
porte de lixo (operação I); construção e equipamento de 
uma escola maternal e prê-escolar (operação II), no Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigc:ir na datã~Oe sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Eiii aTScus
são o parecer da Comissão de !{edação. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

gm votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 376/86 de ur
gência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei" do Se
nado n~ 75, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pefinallecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A provado o requerimento, passa~se à apreciação de 

matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do ProjCto de Lei 
do Senado n~ 75/86, de ~utoria do Senador Nelson 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Carneiro, que dispõe sobre a emissão de selo come
morativo à "Semana do Deficiente Físico", a cargo 
do ECT, e dá outras providências, dependendo de 
parecer das Comissões de Cónstituição e Justiça e 
de Educação e Cultura. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so, para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro· 
ferir parecer)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: o proje
to sob apreciação, de autoria do eminente Sendador Nel
son Carneiro, visa a autorizar a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos a emitir selo comemorativo à "Se
mana do Deficiente Físico". 

O selo comemorativo terá o valor de cinco cruzados, 
devendo ser facultativamente aposto nas cartas que tive
rem de ser confiadas à ECT, independetemente dO V-alor 
da tarifa respectiva. 

O produto da arrecadação com a sua venda serâ desti
nado às Instituições Pestalozzi de todo o País, para ser 
aplicado em favor dos deficientes tisicas. 

Justificando a proposição, enfatiza o Autor que os re
cursos advindes da venda dos selos propiciarão meios 
para obras e serviços em prol dos deficientes físicos. 

Na esfera de competência regimental desta Comissão, 
reputamos o projeto jurídico e constitucional, consciente 
de que aquela importante Empresa pública compreende
rã, como tem procedido em casos idênticos, o_elevado al
cance social da proposição. 

Jnobstante estas considerações, cumpre esclarecer que 
a Proposição apresenta visível antinomia, pois, embora 
reportando-se à "Semana do Deficiente Físico", destina 
o produto da arrecação "às Instituições Pestalozzi, de 
todo o País". 

Por outro lado, o Projeto nã.o explicita o período que 
corresponde à Semana do Excepcional. 

Ante todo o exposto, somos pela aprovação do Proje
to, pela sua evidente constitucionalidade e juridicidade, 
na forma da Emenda Substitutiva que se segue: 

EMENDA No I - CCJ 
(Substitutiva) 

"Dispõe sobre a emissão de selo comemorativo à 
"Semana do Excepcional", de 21 a 28 de agosto, a 
cargo da ECT, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 É a Empresa Brasileira de Correios e Telé

grafos (ECT) autoriza a emitir selo comemor-ativo à "Se
manado Excepcional", de 21 a 28 de agosto, no valor de 
cinco cruzados (Cz$ 5,00) a unidade. 

Art. 29 Q_ selo de que trata esta lei serâ facultativa
mente aposto nas cartas que tiverem de ser confiadas à 
ECT, independentemente do valor da tarifa respectiva, 
devendo o produto da arrecadação com a sua venda ser 
destinado à Federação Nacional das Sociedades Pesta
lozzi~ para aplicação em favor das pessoas deficientes. 

Art. 3~ Esta lei entrará em vigor ria data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário." 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guf:iros)- O parecer 

da ComiSsão de Constituição e Justiça é favorável, atra
vés de substitutivo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
para proferir o parecer, dentro da competência da Co
missão de Educação e Cultura. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em exame, de autoria do nobre Senador 
Nelson Carneiro, tem por Objetivo autorizar a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a emitir selo 
comemorativo à "Semana do Deficiente-FísiCo", nova
lor de cinco cruzados a unidade, o qual poderá ser facul
tativamente aposto nas cartas que tivere~ de ser confia
das à ÊCT, independentemente da tarifa respectiva. 

Q.autor justifica a proposição pelo largo alcance social 
e humãnitário da mediciã, que visa a propiciar meios 
para as obras ou serviços dos deficientiSI!sicos, através 
das Instituições Pestalozzi de todo o País. 
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Na esfera de sua competência, a douta ComiSsão de 
Constituição e Justiça, mesmo reputando a proposição 
jurídica e constitucional, apresenta Emenda n9 l (Substi
tutiva), no sentido de melhorar o texto legal, superando 
"visível antinomia" ali existente. 

Na verdade, embora o projeto se reporte à "Semana 
do Deficiente Físico", destina o produto da arrecadação 
"às Instituições Pestalozzi, de todo o País", além de não 
precisar o período correspondente à "Semana do Excep
cic:inal", que se estende de 21 a 28 de agosto. 

Ao examinar o mérito da proposição, nos aspectos ati
nentes à Educação e Cultura, este órgão técnico coloca
se em perfeita consonância com as sãbias ponderações 
da Comissão de Constituição e Justiça, quando torna 
mais coerente o texto da proposição pela referência 
explícita ao excepcional e não mais genericamente ao 
"deficiente tisico", e quando destina o produto da arre
cadação do selo comemorativo à Federação Nacional 
das Sociedades Pestalozzi. 

Ademais, a proposição é, sem a menor dúvida, de ex
trema importância, pois é sabido que no Brasil, segundo 
dados de 1983, existem mais de 700 esc_olas especializa
das no tratamento diferenciado do excepcional, além de 
mais de 3.500 escolas regulares que atendem a cerca de 
I 05.000 alunos excepcionais. 

Por estes motivos, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei n9 15, de 1986, na redação dada pela Emenda n~' 1 
da douta Comissão de ConstituiÇãO e Justiça. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - 0 parecer 
da Comissão de Educação e Cultura é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto e do substitutivo. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regi

mental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de serre

digido o vencido para o segundo turno regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - EstandO -a 
matéria em regime de urgência, vai-se- paSSitr, imi:diata
mente, à sua apreciação em segundo turno. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. )9. 

Secretário. 

É lida o seguinte 

PARECER 
No 870, DE 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação do vencido para o 2'<' turno regimental do 
Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o 2~ 

turno regim~ntal do Projeto de Lei do Senado n~' 75, de 
1986, de autOría dO Senador Nelson Carneiro, que dis
põe sobre a emissão de selo comemorativo à Sem.áOa do 
Deficiente Físico, a cargo da ECT, e dâ outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Octávio Cardoso, Presidente -Jorge Kalume, Rela-
tor - Arnor Damiani. - -

ANEXO AO PARECER 
No 870. DE 1986 

Redaçào do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1986, que 
dispõe sobre a emissio de selo comemorativo à Sema
na do Excepcional, de 21 a 28 de agosto, a cargo da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }Q ~ a Empresa Brasileira de Correios e Telê-

grafos - ECT autorizada a emitir selo cOmemorativo à 
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Semana do Excepcional, de 21 a 28 de agosto; no valor 
de Cz$ 5~00 (cinco cruzados) a unidcide. 

Art. 2<~ O selo de que trata esta lei será facultativa
mente aposto nas cartas q~e tiverem de ser co~fiadas à 
Empresa Brasileira de Correios - ECT, independente
mente do valor da tarifa respectiva, devendo o produto 
da arrecadação, com a sua venda, ser destinado à Fede
ração Nacional das Sociedades Pestalozzi, para apli
cação em favor das pessoas deficientes. 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (HéliO GUelras) ......:..- EID~díScus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE- (Hêlio Gueiros) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José lgnâcio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Estranhos são so caminhos que nos levam por este 
País de farturas potenciais facilmente identificadas num 
vasto território, Irias-Pãi"ãCioXalmente subdivfdido em ri
quezas administrativamente insulares. 

Vejam, com nitídez,-qU.e pOSsuímos feri-as·e-maíS-terras 
agricultáveis, bem situadas histórica e geograficainente 
no mapeamento relativo às ãreas interioranos e -âs ãreas 
urbanas e, embora persigamos _a realização de _l.!.In,a_polí
tica fundiária adeguada às- necessidades internas, com 
leis, planos e projetas específicos·- mas nem !Uesmo as
sim as transformações do setor se corporificam. 

De outro lado, o p-arque industrial do Pais, que já co
nheceu períodos de crescimento mais animador, cedeu 
espaço à recessão dos últimos anos, tornou-se em p~rte 
ocioso, seja por via da acomodação à ciranda financeira 
da inflação desmedida a que estivemos submetido antes 
do Plano de Estab"ilização Económica, seja por iiladap
tação aos tempos de hoje. 

Nesta apreciação, impõe-se-me também ·o dever de ob
servar que o Governo, a quem necessariamente incumbe 
a tarefa de inserir-se nas diretrizes mudancistas muito 
oportunamente por ele próprio estabelecidas para a 
Nação, tarda e retarda no encontro das próprias metas, 
virtualmente carente de uma estrutura capaz de mobili
zar a máquina administrativa _em busca de seuS objetivos 
institucionais e p_o!íticos. 

Está evidente que em sua vasta generalidade estes con
ceitos acolheriam inúmeras obs_ervações e considerações 
de toda espécie e, de fato, muito há por aí a acutilar o 
senso de observação e de crítica de qualquer cidadão 
brasileiro. 

Penso até mesmo na possibilidade de acolhimento de 
manifestações contrárias -ã ·mínha postura realista, todas 
elas naturalmente _calcadas no otímismo oriUndo das 
mudanças já obtidas ou PostaS em PrâtiCa iielo Governo 
José Sarney, do qual me confeso aliado e colaborador e 
talvez, por isso mesmo, tendo por base a legitimidade re
presentativa que me trouxe a esta Casa,_insatisfeito com 
a inapetência de certas âreas governamentais que ainda 
não perceberam que a Nação exige unidade e eficiênCia 
de todos os organismos do Governo em proveito de seu 
bem-estar. 

A nitidez dos pronunciamentos do Presidente JC?st 
Sarney não faz a rriínima concessão à dúvida quanto às 
pretensões da Nova República, de mãxima prioridade 
em favor dos bCneficios sociais para as faixaS mais caren
tes da sociedade. E isto, naturalmente, compromete toda 
a ação governamental neste mesmo sentido. Todavia, 
existem dentro do próprio Governo dico.tomias de difícil 
assimilação pela sociedade. 

Tomo por exemplo, por ora, as contradições observa
das no campo da administração da energia, onde um evi
dente antagonismo divide absurdamente, dentro do pró
prio Governo, e de um mesmo Ministério, dois mono-
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pólios estatais que jamais poderiam estar desatrelados 
um do outro. 

Refiro-~e especificamente à PETROBRÃS e à J;LE
TROBRÁS, que deveriam funcionar inte&radameiltc e 
em termos de efetiva complementaridade como executo
ras de uma mesma política energética, mas que, em ver
dade, têm-se situado como ilhas distantes do corpo go
vernamental. 

Se não, vejan:J.ôs: enquarlto a PETROBR.ÃS, ciiitda co
memora a descoberta de grandes reservas de petróleo e 
de gãs natural na bacia de Campos (RJ), afora ~utras 

- preciosas jazidas no litoral do Nordeste e na Amazônia, 
já sonhando com uma possível auto-suficiência do País 
no setor petrolífero, com as elevadíssimas rendas dai de
correntes e com lucros faraónicos, as demais estatais, na 
maioría deficitárias, e entre elas a ELETROBRÃS,já in
duzem o Governo a repartir o bolo do ouro negro, apos
tando no próprio interesse governamental de combater o 
déficit público- sustentado nas próprias estatais. 

De seu turno, a ELETROBRÃS, que no ano passado 
exibiu um balanço com um déficit superior a dois tri
lhões de cruzeiros (mais de CzS 2 bilhões, hoje), só reali
zou parte da "maior hidrelétrica do Mundo", Itaipu, 
produzindo energia com a tarifa mais elevada do País, e 
nos deu a desastrada usina atómica de Angra dos Reis e 
um "pacote" de unidades semelhantes de duvidosa efi
ciência. 

Uma e outra, até aqui, só geraram demanda de recur
sos públicos: os recursos com que operam só Saíram do 
bolso do povo. 

De saída, temos a PETROBRÃS. Sempre, desde sua 
criação a estatal do petróleo já percorreu em torno de 40 
anos, sob o manto de generosos incentivos e subsídios de 
todo o povo brasileiro. Cresceu, agigantou-se, 
transnacionalizou-se e só mais recentemente1 mercê de 
uma longa geração de tecnologia própria, e de par com a 
crise dos preços do petróleo no mercado internacional, 
começou a dar lucros consideráveis. A PETROBRÁS, 
não resta dúvida, tem ainda um vasto programa de in
vestimentos, para cuja manutenção deseja manter intac
tos os lucros de hoje, como se não fora uma estatal e 
como se nenhum compromisso social tenha para com os 
brasileiros que ainda a sustentam. 

Acontece que, tendo alcançado o status de central 
energética do País, a estatal petrolífera parece ter-se es
quecido de que a energia de que necessita a sociedade 
brasileira não tem origem apenas nos seus poços de óleo 
ou de gás, os quais, diga-se a bem da verdade, nem estão 
suficientemente explorados. Se temos gás natural e pe
tróleo em quantidades atualmente vantajosas, bom seria 
que boa parte dos investimentos da empresa fossem apli
cados na comercialização interna dos produtos. Até por
que a crescente demanda de energia elétricajá aConselha 
o Governo a s,air em busca de_ alternativas. Isto é, pelo 
menos, o que-nos deixa entender o Presidente da ELE
TROBRÁS, Camilo Pena", ao admitir (O (i!Obo, edição 
de 31 de maio de 1986) que o racionamento de energia 
elétr_ica na Região Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais e Espírito Santo) se"râ ínevítável em i987, 
caso o tempo c-Ontinue seco e sem chuvas até o final do 
corrente ari"o. - --

Sr. Presidente, alternativa _é que não nos falta. A me
nos que a PETROBRÃS não desperte para com os seus 
compromiSS9S de origem - o petróleo é nosso ou não? 
- poderâ o Pais contar, e dentro de curto prazo, com a 
distribl!ição de gás natural recentemente encontrado 
num dos campos da bacia de Campos, o bastante para 
substituir até 1995 as importações de gás natural da Ar
gélia, comprometidas com a demanda industrial de São 
Paulo, inclusive para a expansão de redes distribuidoras 
para o Rio de Janeiro e outras cidades da Região Leste. 

Outro ponto em nada compreensível nas predispo
sições da PETROBRÃS, vem do "alerta" produzido 
pelo Presidente da Federação das Indóstrias de São Pau
lo (FlESP), segundo. o qual a indústria paulista poderá 
sofrer um ·•colapso total" a partir do próximo ano, caso 
o Governo não encontre alternativas que possam substi
tuir a energia elétrica, que teve cortados os incentivos 
para utilização fabril e precisa, por isso, que seu consu
mo decresça cinco por cento este ano, diante de uma 
ameaça de racionamento. 
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E o que todos sabemos, Srs. Senadores, é que só as re
servas -de gãs natural de Campos (RJ) podem perfeita
~ente suprir e atê substituir a energia elétrica fabril, in
clUsive ampliando-se a rede de distribuição domiciliar de 
gás (hoje atendida com GLP)- sem qualquer necessida
de de importação de gás natural da ~rgélia ou de qual
quer outro país. 

Insisto no tema, porque a própria PETROBRÁS, pela 
palavra de seu Presidente, Ozires Silva, revelou que estu
dos jâ encaminhados pela própria Empresa ao Presiden
~e José Sarney d~monstram que não mais será preciso 
importar gâs natural para o abastecimento interno, uma 
vez que as reservas do País serão stlfiCientes, prii1cipal
mente após a descoberta de um campo gigante na bacia 
de Campos. Segundo Ozires Silva, a importação ou não 
de gás natural de outros países, como Argélia, Bolfvia e 
Argentina, dependerá essencialmente de decisão política 
do Governo. 

Então, se estamos diante de uma crise energética 
oriunda do setor hidrelétrico, e se esta perspectiva pode 
ser contornada com a alternativa do consumo de gás na
tural, nada mais simples do que promover essa substi
tuição. Por isto, exatamente, venho há algum tempo in
sistindo em que os investimentos da PETROBRAS se
jam dirigidos o quanto antes para o campo saciai do 
País, como mera decorrência do fornecimento de gãs na
tural ao setor industriai e, quem sabe, até mesmo do se
tor domiciliar - produzindo-se desta forma um grande 
alívio das fontes e do equipamento produtor de energia 
hidrelétríca. 

Acresce ainda a circusntância de que a PETROBRÃS 
possui outras reservas de gâs natural em outros pontos 
do País, como é especificamente o caso do Espírito Santo 
e de alguns Estados do N ardeste, todas elas podendo 
contribuir para evitar novos sacrifícios à sociedade brasi
leira em caso de outras crises. 

E exatamente neste campo, Srs. Senadores, que insis
to, reiteradamente, na necessidade de que a PE
TROBRÁS, que sempre se sustentou financeira e econo
micamente em subsídios pagos por toda a famflia brasi
leira, não se recuse agora a servir à prioridade governa
mental de contribuir para o bem -estar e a tranqUilidade 
do povo brasileiro. 

Bastará que a estatal do petróleo, sem perdas orça
mentárias, passe a utilizar-se de uma política voltada 
para os vultosos compromissos sociais do Governo para 
com a população, justamente em favor de quem a susten
tou ao tempo das vacas magras. 

Deliberadamente, Sr. Presidente, deixo de me referir, 
neste instante, aos estudos que se desenvolvem na ârea 
do Planejamento e da Fazenda, relativamente à utili
zação dos lucros da petrolífera em outros programas go· 
v:ernamentais, porque matéria cuja apreciação estâ res
trita às áreas do Poder Executivo, o que, a meu ver, é ab
solutamente desnecessârio neste momento. 

Pela attinção de V. Ex~s, muito obrigado. (Muito 
bem!) 

9 SR. ~RESIDENTE (Hélio Gueiros)-:- A Presidên
cia convoca Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
17 ~oras e 43 minutos, com a seguinte. 

cl2 
ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~> 232, de 1981, de autoria do Senador João Cal· 
mon, que autoriza o Poder Executivo a instituir adicio
nal sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e 
fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arreca
dação para o ensino de primeiro e segundo graus, tendo 

PARECERES, sob n9s 638 a 641, de 1985, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídiddade; e 

-de Educação e CultUra; 
-de Economia; e 
- de Fidanças, favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Hêtio Gueiros) - Está encer~ 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 42 minutos) 
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Ata da 207~ Sessão, em 15 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 17 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Aloysio Ç~av~ _
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandie Costa
Alberto Silva- Helvfdio Nunes- José Lins- Carlos 
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pórto 
- Jutahy Magalhães- Aiaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignãcio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil Haddad - Alfredo Ca_~p~s - ~evero 
Gomes - Benedito Ferreira - Gastão Miiffer - José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enêas Faria - Arno 
Damiani _;--Ivan Bonato- Carlos Chiarelli -Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Seriadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamo_s_ n-Ossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1~'-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 378, de 1986 

Requeremos, nos termos do art. 371, alfnea b do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nl' 26, 
de 1984 (nl' 3.004/80, na Casa de origem), que regula a 
responsabilidade civil das empresas de ônibus no trans
porte de passageiros. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. ---:- Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Mach8do. 

REQUERIMENTO 
N• 379, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 267, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Pernam
buco. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chlarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão apreciados após a 
Ordem do Dia, conforme dispõe o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à 
ORDEM DO DIA. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto c;ie-Lei 
dQ Senado nl' 232, de 1981, de autoria do Senador 
João Calmon, que autoriza· o Poder Executivo a ins
tituir adicional sobre o preço ao consumidor de ci
garros, charutos e fumos para cachimbo, revertendo 
o produto dessa arrecadação para o ensino de prí~ 
meiro e segundo graus, tendo 

PARECERES, sob n~'s 638 a 641, de 1985, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e juridicida~e; e -

-de Educação e Cultura; 
- de Economia; e 
- de Finanças, Favoráveis. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

ds Serihores que o aprovam queiram_permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto voltarã O_p_()rtunamente à Ordem do Dia, 

Para o segundo turno regimental. 

Ê o seguinte o projeto aproVado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 232, de 1981 

Autoriza o Poder Executivo a instituir adicional 
sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e 
rumo para cachimbo, revertendo o produto dessa Arre-
cadação para o ensino de primeiro e segundo graus. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> Fica o Poder Executivo autorizado_:;~. insti

tuir adicional no valor correspondente a 1/10 (um déci
mo) do preço fixado para a venda ao consumidor de 
cada maço de cigarros, caixa de charutos ou volume de 
fumo para cachimbo. 

Art. 21' O produto dessa arrecadação será integral
mente destinado ao ensino de primeiro e segundo graus, 
compondo um fundo que será gt?rido por um Conselho 
Diretor integrado por representantes do Poder Público e 
da comunidade. 

Art. 3~> Os atos necessários à execução desta lei se
rão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo. 

Art. 4~> A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)" - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 378/86 de ur
gência, lido no expediente, para o Projeto da Câmara n9 
26, de !984. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Senhores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão do 

projeto em turno único. 
Solicito ao nobre Sr. Senador Octávio Cafdoso o Pare-

cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS'-- RS. Para pro
ferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sobre o qual somos chamados 3 opinar é do 
no~re Deputado Henrique Turner e tem p_orobjeto regu
lar a responsabilídade civil das empresas de ônibus no 
transporte de passageiros. 

Ao justificar a PropOsição, seu ilustre aut_or expendeu, 
dentre outros, os seguintes argumentos: 

1) quem em 197l,já submeteu ao Congresso matéria 
de teor quase igual, que recebeu parecer contrário da Co
missão de Cosntituição e Justiça. do Senado, por 
considerá-lo injurfdico; 

2) na ocasião, ficou vencido o eminente Senador 
Franco Montoro, que, em seu brilhante voto, fulminou, 
uma a uma, todas as objeções contrárias; 

3) aduz, ainda, que: "O Projeto cria justo equilíbrio 
entre os interesses das partes~_ de um lado o transporta
dor e, de outro, o usuário do servír;o. Haverª-_r~~óavel 
equivalência entre direitos e deveres dos contratantes, 
numa rigorosa previsão e definição dC ônus e responsabi
lidade, afastando os aspectos aleatórios de um contrato 
largamente utilizado e de influência cada vez maior no 
desenvolvimento de todas as atividades sociais". 

Ressalta, também, que a medida egcontra respaldo no 
preceitUado no art. 167 da Lei Maior. 

Deflui do exposto que esta Comissão considerou in
jurídica, em pronunciamento anterior, Proposição quase 
jdêntica à que estamos examinando, contra o voto venci-

do, citado anteriormente, do então Senador Franco 
Montoro. 

Ao compulsar o processado, entendemos procedentes 
as razõis daquele voto vencido, pois a alegação de que 
contraria a ordem jurídica vigente não colhe, ante o fato 
de que o Código Brasileiro do Ar adota critério igual, no 
que tange à responsabilidade do transportador, e acha-se 
integrado nesta mesma sistemática. 

O problema do possível aumento das passagens, a 
nível quase intolerável, em decorrência do seguro ali ins
tituído, foi objeto de cuidadoso exame pelo Ministério 
dos Transportes, através do DNER, tendo-se constatado 
que o aumento variaria de 7,46% a 3,55% de acordo com 
a modalidade de transporte interestadual ou urbano. 

Entendemos que o único ponto passível de crítica seria 
a disposição consagrada no parâgrafo único do art. 11' do 
Projeto orginal; como, entretanto, tal preceito altarado 
por emenda do nobre Deputado Nabor Júnior, naCo
missão de Transporte da Câmara, nada impede a apro
vação- do projeto na sua redação atual. 

Não poderíamos concordar com a exclusão consagra
da pela anterior redação do projeto, porquanto, na hipó· 
tese vertente, o veículo transportador continuaria uma 
extensão do Brasil, mesmo fora do Território pátrio, 
para efeito de responsabilidade civil. Evidentemente que, 
no tocante aos outros aspectos jurídicos, há de vigorar a 
legislação do País onde ocorrer o aci-dente. 

Esclareça-se que tivemos o cuidado de consultar, por 
ofício, ã -oPiniãO dã SBTU, SObre a matéria, a qual se 
pronunciou, verbalmente, de acordo com o Projeto, nos 
termos ora em debate. 

Em consonância com este ponto de vista, 
manifestamo-nos favoravelmente ao Projeto sob os as
pectos jurídico-constitucionais e de conveniência. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guei:ros) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
para proferir o parecer da Comissão de Transportes. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente e Sr. Senadores.: 

O projeto de lei, ora em análise, atribui às empresas de 
ônibus encarregadas do transporte coletivo, a responsa· 
bilidade pelos danos sofridos pelos passageiros, em si
tuação de acidente com o veículo, independente de verifi· 
cação de culpa. 

Estabelece o valor da indenização em relação à gravi
dade do dano, o -pagamento das despesas médico
hospitalares e suplementares, bem como os prazos de 
ressarcimento e a multa superveniente a que se sujeitará 
a empresa seguradora, no caso do não pagamento. 

Torna obrigatória às empresas de ônibus, a manu
tenção de seguro destinado a garantir o cumprimento · 
das qbrigações que discrimina, regulando os diferentes 
aspectos comprobatórios. 

Determina os prazos de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias 
para que o Poder Executivo divulgue, respectivamente, a 
tabela indicativa dos valores das indenizações e o regula· 
menta necessário à execução do dispositivo legal. 

A finalidade última da proposição é garantir às víti
mas ejou dependentes uma compensação financeira que, 
embora não anule os prejuízos físicos e emocionais, mui
tas vezes irreparáveis, venha a lhes assegurar as cJespesas 
mais ime-diatas e o sustento por algum tempo. 

Uma vez que os desmandos cometidos no trânsito são 
responsáveis por milhares de mortes anualmente, neste 
País, a medida se nos afigura profundamente educativa, 
pois as empresas de ônibus, responsabilizadas pelas inde
niiaçõês iCSU.ltantes dos acidentes com veículos de trans- . 
porte coletivo, certamente sobrecarregarão menos os 
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motoristas, além de fornecer~lhes uma preparação mai~ 
adequada ao precedimento nas vias públicas. 

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do prese_nte 
projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Transportes é favorãvel. 

O projeto vai à Comissão de Economia. _ __ 
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume emitir O pa

recer da Comissão de Economia, uma vez que os 
membros dessa Comissão estão ausentes do PJenãrio. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O projeto de lei em referência ohjetiva regular a res
ponsabilidade civil das empresas de ônibus no transporte 
de passageiros. 

Para tanto, estabelece limite mãximo de indenização a 
ser paga por qualquer dano que provoque morte ou leR 
são corporal em passageiro, assim como estipula as cm:t
dições necessárias à obtençãO das indenizações previstas 
para as diversas modalidades de lesões. 

Estipula, ainda, a obrigatoriedade das empresas de 
transporte coletivo em manter seguro destinado a garan
tir, na sua totalidade, o pagamento das indenizações de-
vidas a seus passageiros, em decorrência da execução 
desta lei. 

Não pouco expressivas são as estatísticas que demons
tram os acidentes envolvendo o transporte coletivo de 
passageiros e as conseqUentes lesões corporais. 

Não menos conhecida é também a insuficiência das 
coberturas de despesas, realizadas sob o "seguro obriga
tório", para o atendimento das ocorrências previstas 
neste projeto de lei. 

Especificamente com relação às empresas de transpor
te coletivo, é necessário tOrnar obrigatória a contratação 
do seguro, sobretudo quando se tem presente o baixo 
nível de renda média da própria população que usual
mente utiliza os transportes coletivos, 

Não se desconhece que a imposição de tais obrigações 
implicará absorção de custos adicionais por- estas empre
sas. Entretanto, o alcance social da medida, aliada. aos 
próprios aumentos de eficiência que deverão advir para 
fazer frente a estas novas obrigações,justifica:in -a il.doÇão 
de tais mecanismos. 

Nestes termos, somos favoráveis à aprovação do Pro
jeto da Câmara n9 26, de 1984. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concluída)
instrução da matéria, passa-se à sua discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aproValn Õ projeto quelra·m

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanÇão. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N" 26, DE 1984 

{NI' 3.004/80, na Casa de origem) 

Regula a responsabilidade civil das empresas de ô~ 
nibus no transporte de passageiros. 

O Congresso Nacional decreta: ~ 
Art. }9 As empresas de ônibus autorizadas a execu

tar o serviço de transporte coletivo de passageiros, inclu
sive em linha internaci:onal, serão responsáveis, indepen
dentemente de verificação de culpa, pelos danos sofridos 
por seus passageiroS, -em deCorrência de acidente _com o 
veículo transportador, dentro dos limites desta lei e nas 
condições por ela estabelecidas. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera
se passageiro qualquer usuário de serviços de transporte 
coletivo, inclusive dos executados_pelas empresas turísti
cas ou mediante fretamento contratado pelo setor públi
co ou privado. 

Art. 21' A indenização a ·ser paga, por qualquer dano 
de que resulte morte ou lesão corporal de passageiro, se-
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rá limi~ada, no mãximo, a 1.464 vezes Q valor da Obri
-gação_ Reajustável do Tesouro Nacional- ORTN. 

P~rágrafo único. O valor da ORTN a que se refere o 
cajiut deste-artÍgo é o da data do pagamento da indeni
zação. 

Art. 3~> No caso de morte ou de invalidez com inca
pacidade total permanente para o trabalho, a indeni
zação será a máxima estabelecida no artigo anterior, que 
será. paga mediante a apresentação de certidão de regis
tro da ocorrência, passada pela autoridade policial com
petente, _além do documento a que se refere a aJínea a ou 
a alínea b deste artigo, conforme o caso, obedecido o se
guinte prazo: 

a) em caso de morte, dentro de 5 (cinco) dias da data 
da apresentação da certidão mencionada no caput deste 
artigo ou do atestado de óbito à empresa seguradora; 

b) no caso de invalidez total permanente para o traba
lho, dentro de 30 (trinta) dias da entrega, à empresa se-
guradora do laudo de perícia médici. 

§ 19 O prazo de que trata a alínea b deste artigo de
verá ser observado também no pagamento da indeni
zação por incapacidade parcial permanente, 

§ 29 No caso de invalidez parcial permanente, a in
denização será proporcional à máxima, conforme o grau 
de incapacidade para o trabalho, definido mediante perí
cia médica. 

§ 39 Paga a indenizaçào por incapacidade perma
nente, se sobrevier a morte em razão do mesmo acidente, 
observar-se-á o seguinte: 

a) não será devida qualquer indenização se já recebi
da a máxima prevista nesta lei; 

b) os dependentes receberão a indenização máxima 
em razão da morte do acidentado, deduzida a importân
cia paga a título de indenização por incapacidade parcial 
perm~nente. _ _ 

§ 4~> Fica assegurado à vítima e à empresa, nos casos 
de invalidez permanente, o direito de indicar perito pró· 
prio, quando não houver concordância quanto às con· 
clusões do laudo. 

§ 51' Aindenização a que se refere a alínea a deste ar
tigo será paga aos dependentes da vítima com observân
cia da ordem de vocação e na proporção estabelecida na 
legislação da Previdência Social para outorga do 
beneficio-pensão. 

§ 69 A indenização, quando devida a menores, sel-á 
preferencialmente aplicada em depósito em caderneta de 
poupança da Caixa Econômica Federal. 

§ 79 • O não-pagamento das indenizações nos prazos 
previstos neste artigo sujeitará a empresa seguradora a 
multa, aplicada pela SUSEPE, correspondente a s·% 
sobre o valor a ser pago. 

Art. 4" O pagamento das despesas médico
hospitalares e suplementares será efetuado diretamente 
pela empresa transportadora, sem ônus para a vítima ou 
seus familiares, e reembolsado, pela empresa seguradora, 
oo prazo máx:imo de 5 (cinco) dias úteis da datada apre
sentação, dos comprovantes à empresa seguradora, de 
acordo com as normas a serem estabelecidas pelo Conse
lho Naçional de Seguros Privados. 

Parágrafo único. O valor máximo reembolsável, con
forme previsto no caput desta artigo, será, por pessoa vi
timada, de 20% (vinte poT cento) do valor da indenizaç~o 
máxima prevista no arL 29 desta lei. 

Art. 59 As empresas de ônibus são obrigadas a man
t~r seguro destinado a garantir, na sua totalidade, o pa
gamento das indenizações devidas a seus passageiros, em 
decorrência da execução desta lei. 

§ 19 A prova do seguro deverá ser feita à autoridade 
competente: 

a) dentro de 30 (trinta) dias da data da entrada em vi
gor desta lei, em relação aos serviços de transporte cole
tiYo jf c_on_cedidos, autorizados ou permitidos; 

b) antes da assinatura do contrato de concessão, ter
mo de autorização ou de permissão, mesmo a títul9 pre
cário, de serviços rodoviários de transporte coléiivo de 
passageiros, inclusive os realizados por empresas turísti
cas ou de fretamento; 

c) na vigência do c_Qnt_r_ato, autorização ou permissão, 
por ocasião da renoVaÇãõ das apólices. 

§ 2<? O valor da cobertura do seguro instítuído por 
esta lei e a idenificação da empresa seguradora deverão 
constar do bilhete _de passagem ou dos documentos de 
contratação de transportes turísticos ou de fretamento 
em que não houver emissão de bilhetes. 
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Art. 69 _O Poder Executivo, dentro de 30{trinta) dias 
da data da publicação desta lei, deverá divulgar t_abela, 

·que indicará os Yalores das indenizações devidas para 
despesas hospitalares de assistência médica e supletnen~ 
tares, para os casos de lesão parcial e temporária, e o va~ 
lar das indenizações por incapacidade parciaL 

Art. ']_9 O Poder Executivo, dentro de 60 (sessenta) 
dias da data da publicação desta lei, baixará o regula· 
menta necessârio à sua execução. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora, à apreciação de requerimento de urgência !ido no 
Expediente, para a Mensagem n9 267, de 1986, relativa a 
pleito do Governo do Estado de Pernambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados~ _(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprova~o o requerimento, passa-se à discussão d~ 

matéria.-
Coilcedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 

para, em nome da Comissão de Economia, proferir o pa
recer, em face da ausência eventual dos seus membros. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~> 2~7 /86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Pernambuco que objeti
va contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de Gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 
Característi"cas da operação: 

I. Proponente 
1.1 Denominação: Estado de Pernambuco/Secreta

ria -de Turismo, Cultura e Esportes. 
1.2 Localização (sede): Palácio das Princesas Red

fe(PE 
, 2. Financiamento 

2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 
215.035.20 OTN. 

2.2 Objetivo: Construção de novas instalaç_ões do 
Museu do Estado. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos, Amortização: 
(dez) I O anos. 

2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2,5 Condições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentando. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e su
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dlâ de cada trimestre dvil, prevendo-se os se~uintes 
dispêndios anuais: 1986- CzS 352.005,13; 1987-
Cz$ 1.164.466,62; 1988 - Cz$ 1.174.299,95; 1989 -
Cz$ 2.167.297,88; 1990 - CzS 3.072.223,31; 1991 -
CzS 2.954.793,31; 1992 ,_ CzS 2.837.363,31; 1993 -
Cz$ 2.719.933,32; 1994 - CzS 2.602.503,32; 1995 -
CzS 2.485.073.33; 1996 - CzS 2.367.643,33; 1997 -
Cz$ 2.250.213,33; 1998 - CrS 2.132.783,34; 1999 ;
CzS 1.022.355,42. 

2.7 Garanti2s:-Vínculação de parcelas do ICM. 
2.8 DiSPositivos Legais: Lei Estadual n9 8.464, de 21-

ll-80. .. 
Considerando os aspectos social, econômicO

flnanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se n~s 
normaS operado o ais do Fundo de Apoío ao Desenvolvi
mento Social - :FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' !77, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor correspondente 
em cruzados, a 215.035,20 O'fN. 

O Seriado Federal resolve: 
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Art. li' ~o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do artigo 2'>' da Resolução nll 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede
ral, autorizado a contratar operação de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 215.035,20 OTN;jur:ttO à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimerito Social- FAS 
destinado à construção de novas instaJações no Muse~ 
do &tado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor _na data df; 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gu_eiros)- O parecer 
da Comissão de Economia é favorável. 

O projeto va:i" à Comissão de Consti_tuição e Justiça. 
Solicito ao nobre Senador Octãvio Cardoso proferir o 

parecer da referida Comissão. 

O SR. OCTAVlO CARDOSO (PDS- RS. Para pro· 
ferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resoh.ição, da COmisSão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 267/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar empréstimo no valor em cruza
dos correspondente a 215.035.20 OTN destinado a finan
ciar a construção de novas instalações no Museu do Es
tado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federa[, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 211 da Resolução n~' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi eJaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, mercendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concluída a 
instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão. (Pausa). 
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Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão- de Redação. 

O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redaçào, que serâ lldo pelo 
Sr. l~'-Secretãrio. 

E lido o seguinte: 

PARECER 
N• 871, OE 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 177, de 
.1986. 

Relator: Seriador Octâvio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 177, de 1986, que autoriza o GoVerno do· 
Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 215.035,20 
OTN- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente- Octá~·io Cardoso, Rela-
tor - Jorge Kalume. --

ANEXO AO PARECER 
N• 871, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 177, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986. 

Autoriza o Got'erno do Estado de Pernambuco a 
:ontratar operação de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 215.035,20 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 

termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados a 
215.035,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-- FAS, destinada à construção de novas instalações do 
Museu do Estado. 

ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)_- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer Uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Héllo GueirOs)- A Presidêit
cia-convoca sessão- extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 hor::Js, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n11 263, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneifo, que acrescenta dispositivo ao C3pítulo das Dis
posições Gerais(IV) da Lei n~' 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, que •·fixa normas de Organização e funciona
mento do Ensino Superior e sua articulação coni- a Esco
la Média e dá outras providências", tendo 

PARECERES, sob n~'s 585 e 586, de 1986, das Comis
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece; e 

-De Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Eslá encer
rada a sessão. 

( Le~anla·se a .~essào à.s 17 horas e 58 minutos.) 

Ata da 208\1 Sessão, em 15 de agosto de 1986 

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 18 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandi'eCosta
Alberto Silva - Helvídio Nunes- José Lins - Carlos 
'lberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Amir 

Gaudêncio - Maurício- Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira 
- Luiz 'Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana 
-João Calmon- José Ignãeio Ferreira- Nelson Car-
neiro - Jamil ~addad --Alfredo Campos - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller --José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Arno 
Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octâvio 
Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de 
presença acusa o c-omparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Presidência do Sr. Hélio Gueiros. 

Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
!9-Secretário. 

São lidos os seguintes_ 

REQUERIMENTO 
N' 380, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 238, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de ltupo
ranga (SC), 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986- Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
No 381, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, pam o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 124, de 1985 (n9 4.014/84, na origem), que proíbe a 

pesca de cetáceo n<ts úguas jurisdicionais brasileiras e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 19S6. - Alrrcdo 
Campos - .Jamil fladdad - Carlos Chiarclli - Jaison 
Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- 0~ requeriM 
mentos que acabam de ser lidos serão apreciados após a 
Ordem do Dia, conforme dispõe o Regimento Interno. 

O SR. I)RESIIlENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item I 

Discussão, em J?rimeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado (11' 263, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro,- que acrescentã dispositivo ao 
capítulo das disposições gerais (IV) da Lei nt 5.540, 
de 28 de novembro de 1968, que ''fixa nonnasdeor
ganização e funcionamento do ensino superior e sua 
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articulação com a escola média, e dá outras provi
dência", tendo 

PARECER, Sob n~>s 585 e 586; de 1986, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, Pela Constituciona
lidade e Juridicidade, nos termos de substitutivo que 
oferece; e 

-de Educação e Cultura, favorável ao substituti
vo da Comíssàci â:e Constituição e Justiça. 

Em discussãO o -projeto e SCu -stib.Sfituti"Vo-.-(p;.tusa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o substitutivo, que tem preferénciã reg:í

mental. 
Os Srs. senadoies que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa._) 
Aprovadu. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projbto. 
A matéria vai à Comissão de Redução, a fim de serre-

digido o vencido, p~r~ o segundo turno regimental. 

t o Sl'guinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• l-CCJ 

Substítutiva 

"Acrescenta parágrafo ao artigo 2<? da Lei n~ 
5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de 
organizac;ào e funcionamento do ensino superior e sua 
articulação com a escola média, c dá outras prolidên
cias ... 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I'>' São acrescentados ao artigo 2<? da Lei n9 

5.540, de 28 de novembro dl! 1986, os seguintes parágra
fos: 

"§ [9 Da denominação das universidades e dos 
estabelecimentos de ensino sob qualquer forma vin
culados à União constará, obrigatoriamente, a pala
vra Federal, precedida da expressão "universidade" 
ou "faculdade", conforme o caso, e seguida do 
nome do Estado, cidade ou regíão em- qUe Se situe. 

§ 2'>' A sigla identificadora di:i cUda universida
de ou cstabc:lcdmento isolado de ensino poderá ser 
constituída das letras iniciais de cada palavra de sua 
denominação, vedada a utilização de expressões ou 
arranjos qu·e induzam à zombi:lria ou confusão." 

Arl. 29 Esta Lei entra em vigor na data desuapubli
caçào. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
;;Jgora, à aprcciaçào do requerimento n9 380, de" ufgéncia, 
lido no Expediente para ;;t Mensagem n~ 238, de 1986, re
lativa a pleito da Prefeitura Municipal de ltuporanga. 

Em vot<.u;r1u o requerimento. 
0;.. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, p:tS!ia-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada à Comissão de Economia de 
Constiluiçlio c Justir.;u c de Municípios. 

Não c.">tando pre~cnLC."> no plenário Membros efetivos 
da Cl)rnissão, conceUo tl palavra uo nobre Senador 
Muurído Leite, para prof'erir parecer em nome da referi
da Comissiio. 

O SR. MAtiRfCIO LEI'rJ>: (PDS- PS. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Scandores: com a Men
sagem n~> 23H, de I 986, o Scnhm Presidente da República 
submete i1 tldihc:rar.;ão do Senado Federal pleito da Pre
fdtura MuniL·iptil de ftupnranga (SC) que objctiva con
trutur junto t1 Caixa Ect)nómka Federal, esta na qualida
de de gcston1 du Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Sociai-FAS, a seguinte opemçiio de crédito: 

Curuclcrísticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 2.217.251.572 (correspondente a 

44.886,47 ORTN de Cr$ 49.396,88 em agoj85); 
8- Prazos: 
I - de carência: OJ anos; 
2- de amorti;:ar.;:1o: I 2- unos; 
C - Em:argos: 
I -juros dc 6~1. u.a .. cobrados trimestralmente; 
2- co.rrcçrJo monct[Jri:t: HO(IJ, do índice de va-

riaçào das ORTN: 
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O- Garantia: vinculação das parcelas do Im~ 
posto sobre Circulação de Mercadorais - ICM; 

E- Dcstina4;ào dos recursos: obras de infra
estrutura básica nas vias urbanas. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que, não obstante a natureza extrali
mite da cont~atação pretendida, o_cndividamento conso
lidade interno da referida prefeitura, após a sua efeti
vação, permanecerâ contido nos limites fixados pelo art. 
29-da Resolução n<? 62/75, parcialmente modificado pelo 
art. [9 du Resolução n9 93j76, e pela Resolução n<? 64/85, 
todus do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nadu ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal (CEF) considera viâvel técnica, econômica 
c financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUCÀO 
, N' 17scte !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltuporanga 
{SC) a contratar operação de crédito no valor em cru
zados equhalentes a 44.886,47 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I"' E a Prefeitura Municipal de Ituporanga 

(SC), nos termos do art 2<? da Resolução n9 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contrata operação de crédito no 
valor cm cruzados equivalentes a 44.886,47 OTN,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio i:lO Desenvolvimento Sociaf-F AS, 
destinado à execução de obras de infra-estrutura básica 
nas vias nrbanas do município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2Q Esta resoluçào entra em vigor na data de sua 
publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
dã Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9J78, de 1986, que autoriza apre
feitura munkip<ll de Ituporanga (SC), a contratar ope
raçUo de Crédito no valor de Cz$ 2.2!7.251,57 (dois mi
lhõe.<>, duzentos e dezessete mil, duzentos e cinqUenta c 
um crilzudos e cinqUenta c sele centavos), para os fins 
que especifica (dependendo de pareceres das comissões 
de_ constituição e justiça e de municípios). 

Solicito do nobre Senhor Senador Octávio Cardoso o 
parecer du Comissão de constituiçào c justiça. 

, O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O pre.<>ente Projeto de Resoluç1io, da Comissão de 
Economia do Senudo Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem o<? 238, de 1986, do Senhor 
Presidente da República, autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltuporangu (SC), a contratar empréstimo no valor 
em cruzados, equivalente a 44.887,47 OTN, destinado a 
financiar a execução de obras de infra-estrutura básica 
nas vias ur~unas do Município. 

O pedido de autorizaçUo foi formulado nos termos do 
prece_ituudo no arL 2<? da ResoluçUo n9 93, de 1976, do 
Senãdo Federal, implicando. por conseguinte, a não ob
servância dos limites lixados no art. 29 da Resolução n9 
62, de I 975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serào provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridícidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer 
da Comissão de Con:>tituiçào e Justiça é favorável. 

Solicito ao nobi-c Senador Jorge Kulume o parecer da 
Comissão de Municípios. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' 178, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Itapo
ranga (SC) a contratar operação de crédito no valor em 
cruzados equivalente a 44.886,74 OTN, destinada à exe--. 
cuçào de obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas 
do Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a quãl con~ 
duiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
. pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O pa:i-ecer 
da Comissão de Municípios é favorável. 

Completada a instrução du matéria, passa-se à sua dis· 
cussão. 

Em discussão. (P:.Jusa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadi:l, 
O projeto Vai U Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me
sa, redaçào final que será lida pelo Sr. !9-Se_cretârio. 

E lida a seguinte 

PARECER 
N9 872, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 178, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n9 178, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
niCiPal de Ituporanga (SC), a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 2.217.251,57- (dois milhões, du
zentos e dezessete mil, duzentos e cinqUenta e um cruza
dos e cinqüenta e sete centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
No 872. de !986 

Reda4;ào final do Projeto de Resolução n9 178, de 
1986, 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e éu, 
Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• • de !986. 

Autoriza a Prefeitura 1\-Junicipal de Ituporanga, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no ~·alor equivalente, cm cruzados, a 
44.886,47 Obrigações do Tesouro Nacional -
OT!\s. 

O Senudo Federul resolve: 

Art. .,"'- É ti Prefeitura Municipal de Ituporanga, Es
tado de S<tnta Catarina, nos termos do art. 21' da Reso
lução n~ 93, de I I de outúbro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada <l contratar operação de crédito no valor 
equivalente, em cruzados, a 44.886,47 Obrigações do Te
souro Nacional_:_ OTNs,junto à Catxa Económica Fe» 
dera], esti:l na quulidade de gestora do Fundo de Apoiá 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à exe-
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cução de obrus de infra-estrutura básica nas vias urbanas 1 

do Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Are. 2~" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (iiétiO Gueiros) -Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Seriadores que aprovam a redaçào fiilal quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE:"\TE (Hélio Gueíros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do requerimento !].9 381, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 
124 de 1985. 

Em votação o requerimento_ 

O Sr. Odál-io Cardoso - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDE:\TE (Hélio Gueiros)- COncedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para enca
minhar a votação. 

O SR. OCTÃYIO-CARDOSO (PDS-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Ao encerrarmos o nosso esforço concentrado gostaria 
de tecer brev.es considerações não só sobre o projeto 
como sobre a nossa sistemática de trabalho neste Sena
do, e- por que não dizer- até na Câmara Federal ou 
no Congresso Nacional. 

Nós, parlamentares brasileiros, temos pecado um pou
co pela falta não sei se de originalidade ou de coragem 
para tomar determinadas decisões. 

Sabemos que tanto a Câmara quanto o Senado têm os 
seus Órgãos Técnicos que examinam as matérias, nos as
sessoram. Os parlamentares, por sua vez, estudam as 
matérias arites dC formalizarem as suas proposições. 

O fato é que, às vezes, causamos a melancólica impres
são de que os nossos trabalhos são tumultuados, quando 
não levianos. 

Na verdade, acredito que não há um parlamentar que 
não saiba o que está votando. Tanto é que, às vezes, ma
têrias que parecem têm grande simplicidade, não conse
guem passar numa Casa, porque ou os interessados pro
curam o parlamentar ou o parlamentar procura acompa
nhar determinada matéria. 

Então, quem assiste aos nossos trabalhos pode pensar 
que não se sabe, às vezes, o que se está votando, porque 
uns estão lendo matérias diferentes daquela que se disCu
te. 

Na verdade, Srs. Presidente, sabemos o que estamos 
votando e o que estamos fazendo, mas também, não me
nos verdade, poderíamos disciplinar os nossos trabalhos 
de maneira diferente, como, por exemplo, não dedicar
mos todos os dias, todas as sessões ordinárias ao Expe
diente, aos pronunciamentos, à Ordem do Dia já- quase 
no final da tarde. Poderíamos concentrar os nossos tra
balhos em determinadado dia, numa semana da primeira 
ou segundil. quinzena, para votar as matérias que estão 
prontas para serem apreciadas, ou f3.zermos como fa
zem, por exenrplo, as Comissões do Senado americano, 
que têm grande poder de convocação e de investigação, 
valorizarmos, então, as Comissões, que podem reunir-se 
com um número menor que o plenário, que tem quorum 
qualificado mais elevado e difíCil, às vezes, de ser conse
guido. Nós próprios não tomamos as medidas que pode
mos tomar para dar outra sitemâtica ao nosso trabalho, 
e, às vezes, causamos esta impressão melancólica de que 
seis Senadores devem carregar o Senad_o nas costas, ou 
que quatro ou cinco Deputados devem fazer o que ou
tros_ não fazem. 

Também não sei se aqueles parlamentares que não 
comparecem ao plenário- não quero censurá-los, estou 
fazendo uma constatação de ordem genérica-, não sei 
se eles, percorrendo os seus estados, ganham mais do que 
Estando presente, cuidando, às vezes, de matéria parla-
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mentar, porque o labor, o trabalho também recomenda a 
reeleição, e não só carinho e dedicação que se possa dar 
ao··eJeitor no trato pessoal. 

Às vezes, pecamos por esta falta de praticidade- não 
me eximo desta responsabilidade, todos nós temos um 
pouco, e talvez atê, eu não esteja aflorando o assunto 
com a melhor propriedade, mas sinto que alguma coisa 
deve ser feita no sentido de programar melhor o trabalho 
do Parlamento brasileiro. 

v(:jam V, Ex•s, estamos aqui às 18 horas e 16 minutos 
do quarto dia de trabalho constante, e às vezes não se sai 
para almoçar, como hoje, e outras vezes não se sai para 
jantar e dormir, como jâ aconteceu neste plenário, em 
que ficamos 26 horas ininterruptas tentando vencer uma 
obstrução. Por quê? Porque tfnhamos necessidade devo
tar determinadas matérias num ano eleitoral, que não foi 
este, foi o ano de 1982. 

Então, às vezes, causamos melancólica impressão de 
que, durante o ano, não fazemos nada, e, na véspera de 
encerrar os trabalhos, cometemos até excessos, não exa
minando, às vezes, segundo entendem alguns, as ma
térias com maior cuidado. 

V. Ex• diz que reaHzamos hoje 20 sessões- e aí cabe 
outra observação: segundo a Constituição Federal, só 
podemos receber por oito sessões extraordinárias ao 
mês, não ao dia--:- ao mês! Alguns pensam que multipii
camos as sessões para ganhar jetons - também isso é 
preciso dizer, também é preciso ser registrado na impren
sa, e a imprensa tem registrado, inúmeras vezes, esses fa

-tos. 
Multiplicamos nossas sess_ões, porque não podemos 

votar o número que desejamos de matérias em uma mes
ma ~e~sào extraordinária. Podemos votar duas, por isso 
mii.ftiplicamos as sessões, sem que nos beneficiemos do 
jetom correspondente, que, repito, podemos perceber no 
máximo 8 por mês. Sr. Presidente, essas distorções ocor
rem. Por exemplo, organizamos uma pauta para esta ses
são extraordinária em combinação, com as Lideranças 
da Aliança Democrática, de empréstimos e de alguns 
projetas, seja por não serem polémicos, seja por serem de 
grande interesse da população, e nem sempre se canseM 
gue colocar esses projetas em discussão. Por quê? Porque 
vem um parlamentar que não estâ de acordo com o pro
jeto e diz: se entrar determinado projeto, peço verifi
cação. Para evitar que determinadas matérias de grande 
interesse para Prefeituras._ Estados não sejam aprovadas, 
protelamos a discussão da matéria polémica para o dia 
seguinte, e depois procrastinamos para o dia seguinte, e 
depois a adiamos para o dia seguinte, e chegamos à uma 
tarde, como a de hoje, depois de 4 dias de esforço con
centrado, para discutirmos, por exemplo, o projeto que 
proíbe a captura da baleia, projeto que tem sensibilizado 
a sociedade brasileira, projeto que tem um lobby não in
teresseiro, não um lobby movido pela pecúnia, senão 
pelo altruístico sentimento da preservação da espécie e 
do meio ambiente, 

Parlamentares há que entendem que a indústria decor
rente do beneficiamento da baleia, no seu Estado, neces
sita da sua captura, pela mão-de-obra que emprega. Ora, 
caso di~cutíssemos esse projeto, poderíamos aquilatar a 
segurança e a validade de um e de outro argumento. Se 
realmente precisaríamos colocar em risco a espécie ou se 
poderíamos, em face dos empregos que gera essa indús
tri~ ~_m determinado Estado, e podem ser 300 empregos 
diretos, poderíamos criar alternativas de industrialização 
de peiXe; ou outra alternativa que e"mpregasse a mão-de
obra~ não comprometesse a preservação de uma espécie. 
Seq~er podemos fazer este debate, porque sempre hã 
aquela ameaça funesta para os nossos trabalhos: se colo
carem esta matéria em votação, Peco verificação - diz 
determinado parlamentar. 

Não o censuro, cada um está aqui para defender o seu 
Estado e para defender aquilo que entende que é de jus
tiça defender. Estou apenas dizendo que o debate seria 
da mais alta utilidade para a sociedade brasileira e da 
mais alta valia para o Parlamento nacional. 

Tudo isto, Sr. Presidente, para não_ deixar que o nosso 
Senado, numa tarde em que encerra os seus trabalhos, 
seja apedrejado por ter discutido fnatérias menores, 
como Ii na imprensa. Não. Quando se-defere um emprés
timo para um Município, é destinado ao saneamento, ao 
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recolhimento de lixo, à industrialização do lixo, ao calça
mento, meios-fios, galerias pluviais, esgoto, creche, 
biblioteca, unidades pré-escolares, unidades maternais, 
hospitais, que, indiscutivelmente, são empréstimos da 
mais alta relevância. Naturalmente as Prefeituras de Ca
choeira do Sul, lâ no meu Estado, ou de Ituporanga, em 
Santa Catarina, não podem fazer um lobby. Então, pare
cem interesses menores, quando, na realidade, são assun
tos da mais alta relevância para a comunidade brasileira. 
Não sei quantos projetas de emprêstimos a Prefeituras e 
ã Estados aprovamos nestes quatro dias, mas estamos 
tranqUilos de que prestamos à comunidade brasileira, 
através das prefeituras e dos Estados, os mais relevantes 
serviços, porque o Senado Federal cumpriu com o seu 
dever, autorizando estes empréstimos, que naturalmente 
já vieram informados das escalas do Poder Executivo. 

Por derradeiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu 
Partido se posiciona a favor do projeto pela preservação 
das baleias, pela proibição da sua captura, consciente de 
que existem outras alternativas para a industrialização 
que hoje se faz e para a mão-de-obra de que se necessita, 
especialmente no Estado da Paraíba, que respeito pela 
sua representação neste Parlamento e pelo direito que 
tem de conseguir emprego e mão-de-obra para a sua po
pulação. 

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

O Sr. Alfredo Campos- Peço a palavra, Sr. Presiden
te para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Alfredo Campos, para encami
nhar a votação. 

O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Pouco me resta a dizer aqui, neste momento. Já foi di
to, e bem melhor do que eu diria, pelo nobre Líder do 
PDS, Senador Octávio Cardoso. Aceitamos as suas pon
derações e as aplaudimos. E por quê? Porque ao fim des
te dia trabalhoso para todos, para os funcionários princi
palmente, para nós, Senadores, que, também como eles, 
nem chegamos a almoçar, achamos que o esforço con
centrado foi deveras importante, muito importante para 
toda a sociedade brasileira que estava de _olhos postos no 
Senado da República, esperando aprovássemos esses 
projetas. 

No entanto, como já foi dito aqui, não nos foi possf· 
vel, como coordenador da pauta de votações, colocar to
dos os projetas que queríamos colocar. Havia sempre 
que se fazer um acordo no sentido de aprovarmos o que 
era possível. E em política e aqui no Senado só podemos 
aprovar aquilo que é possível e não aquilo que queremos 
aprovar. Não fora assim, não seria democrático e a vida 
desta Casa estaria ameaçada. 

O requerimento de urgência que ora entra em votação, 
para apreciação deste projeto, já foi colocado, aqui, em 
regime de urgência - urgentíssima pelo menos três ve
zes, e o foi através das Lideranças dos maiores Partidos 
desta Casa. Sofreu obstrução, foram solicitadas, várias 
vezes, verifiCação da votação. Por quê? Parlamentares de 
um Estado acham que seria nocivo àquele Esta-do ã 
aprovação desse projeto. E para o Parlamentar a sua pri
meira e principal missão nesta Casa é a de representar 
seu Estado. Todos sabemos que na Câmara dos Deputa
dos o Deputado Federal representa o povo do seu EstaM 
do. O Senador, o Parlamentar desta Casa, representa, 
antes de tudo e mais nada, o Estado da Federação da 
qual é originário. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço, ao 
fim deste esforço concentrado, a cada Senador, a cada 
funcionário do Senado, em nome do meu Partido e da 
Maioria nesta Casa. 

Tenho a certeza de que o esforço não foi em vão. Se al~ 
guma matéri~ importante deixou de ser votada deve ficar 
para um segundo esforço concentrado, no mês de se
tembro. Iremos fazer muita força para que ele se realize. 
Também não deixamos de aprovar aquilo que foi possí
vel no esforço que terminamos agora. 

O meu Partido, o PM DB, também é a favor deste pro
jeto que proíbe a caça da baleia. E isto já ficou provado 
aqui, pela insistente colocação em pauta deste projeto 
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Se a imprensa nacional critica a posição do Senado 
neste caso das baleias, não tem a menor razão, porque 
tudo fizemos, tudo estarrios fazendo e tudo faremos para 
aprovar este projeto. No entanto, para que seja aprova
do é necessãria· o comparecimento aqui, neste plenârio, 
de 35 Srs. Senadores. Não vão ser os Lideres de todos os 
Partidos que, estando aqui presentes, haverão de impedir 
um pedido de verificação de quorum daqueles que repre
sentam o seu Estado e acham que este é o seu dever. 
(Muito bem!) 

O Sr. Maurício Leite- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- Com a pala
vra o nobre Senador Maurício Leite. 

O Sr. Amir Gaudêncio. Peço a palavra para uma ques
tão de ordem, Sr. Presidente, antes do encaminhamento 
da votação, se o Regimento permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Estando 
com a palavra o nobre Senador Mauricio Leite, se S. Ex• 
lhe conceder a prioridade, V. Ex• poderá falar. 

O SR. MAURICIO LEITE- Pois não, Sr. Presiden
te. Cedo a palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, e 
falarei depois. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Com a pala
vra o nobre Senador Amir Gaudênclo, por cessão do 
nobre Senador Maurício Leite. 

O Sr. Amir Gaudêncio (PFL- PB. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr. 
Líder Alfredo Campos, Sr Líder Octávio Cardoso, Srs. 
Senadores: 

Ouvi, ontem, nesta Casa, o estarrecedor pronuncia
mento do Senador José Lins, e comecei a fazer urna pro
funda reflexão no passionalismo ecológico que domina 
este País, pois, segundo o Senador José Uns, foi o pas~ 
sionalismo ecológico que fez com que o bicudo grassasse 
e destruísse quase dois milhões de hectares de algodão. O 
bicudo foi importado dos Estados Unidos. Chegou a São 
Paulo. O Governo quis combatê-lo, mas, por uma medi
da judicial, requerida pela Sociedade Ecológica, sob a 
alegação de que os agrotóxicos não exterminariam só o 
bicudo como também outros insetos, provocaria, sem 
nenhuma dúvida, um desequilíbrio ecológico. Foi aco
lhida a medida judiciaL 

O que ocorreu, Srs. Senadores, Sr. Presidente? Foram 
destruidos todos os nossos algodoais, princip_~lmente os 
do Estado do Rio Giande -do No r te, Paraíba e Pernam
buco, porque o bicudo encontrou ali o seu habitat ideal 
para se desenvolver e destruir aquela lavoura que é a 
base económica de uma Região. Se não fora o passiona
Iismo ecológico, o homem do Nordeste, que_yia no algo
dão o único meio de VCstir camisa, hoje encontra-se qua
se que desnudo, porque o bicudo destruiu to~C? o algo 8 

doai da Região. _ 
Digo que devemos ter muito cuidado com o passiona

lismo ecológico. Acho que desta vez tambêm os ecologis
tas estão pautando dentro de um passionalismo, porque 
não sei se este projeto do Deputado Gastone Righi teria 
a mesma postura, se a pesca da baleia estivesse localiza
da no litoral paulista. Apenas procura proibir o que já ê 
proibido, pois o Presidente Josê Sarney, ouvifldo os re
clamos dos ecologistas brasileiros achou por bem baixar 
o Decreto~lei n~' 92.185, de 29 de dezembro de 1985, que 
proíbe a pesca da baleia por um período, no mínimo, de 
cinco anos. Exaurido esse tempo, serã reavaliado o 
problema- se a espécie estã em extinção ou se o seu es
toque poderá assegurar a pesca sem ser predatória. 

Srs. Senadores, não calculam V. Exfs a aflição desses 
trabalhadores da hirr:iilde cidade de Lucena, que têm 
como sua única fonte-·cre Sustento a pesca da baleia. 

Ex•s, considero a pesca da baleia, a esta altura, um 
tema quase pretérito, porque, após a proibição de cinco 
anos, tenho certeza de que o Governo, formando um 
verdadeiro mutirão, perseguirá alternativas econômicas 
que assegurem ao pobre homem de Lucena que vive da 
pesca o pão~de-cada-dia para si e a sua própria família. 

Sou também um ecologista, preservo a faun!!,_ a _flora e 
os animais, preservo a vida de todos. Mas não é bom 
nunca tirár a última esperança de ninguém. 

Não vamos deixar que a população de Lucena_sejajo~ 
gada na incerteza da sua 25' hora. Vamos ter paciência, 
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- vamos esperar por esse prazo de cinco ano~, que o Go
verno monte alternativas, e que, a partir daquela data, a 
pesca da baleia seja realmente um fato pretérito ~a :co
nomia paraibana, com a implantação de novas fabncas 
que vão gerar novos empregos. 

O Governo da Paraíba tem-se empenhado, junto ao 
CNPq,junto ao SINE, junto à SUDEN~, para que essas 
alternativas sejam ãlCançaáas. 

Por estas razões, SrS. Seriãdores, os ecologistas devem, 
pelo menos, esperar esses. cinco anos, p~r~ que a pesca da 
baleia seja, de uma vez por todas protbtda. . . 

Agindo assim, pr_eservando o decreto prestdenctal, 
está~se dando uma satisfação àqueles desesperados ho
mens, filhos de Lucena. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para encami· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden

- te e Srs. Senadores: 
Já foi bem dito e as posições bem colocadas a respeito 

deste projeto tão polémico, o projeto das baleias. Vejo~o 
até como um pouco autoritário, para que possamos dis
cutir num fim de tarde, jâ com o _Senado praticamente 
vazio, como já disse o Senador Octãvio Cardoso. Preci
sávamos de um quorum maior, precisávamos de mais re
presentantes aqui, para que pudéssemos discutir essa tão 
importante matéria e de tamanha importância para a 
econ-omia- do meu Estado, que é um Estado pequeno, 
com uma economia muito frágil. 

O proJeto apenas proíbe, autoritariamente, a pesca da 
baleia, não vendo qualquer conseqUência e não prevendo 
nada para aquelas lO ou 15 mil pessoas que vivem dessa 
indústria, É a sobrevivência da cidade de Lucena. Assim, 
está-se preservando a balei_a, mas não se estão preservan
do a espécie humana. Vejo, pois, uma falha muito gran
de no projeto. 

Portanto, Sr. Presidente, já falaram bem sobre o proje
to, como o Senador Alfredo Campos, que se colocou 
prontamente a favor do projeto, e o meu companheiro 
Amir Gaudêncio, que teceu maiores comentários, 
coloca-se contra o projeto. 

Lamento, Sr. Presidente, só estarmos discutindo este 
projeto num final de tarde, até porque não haveria con· 
dição de discuti-lo antes, por ser matéria polêmica. 
Reservo-me o direito de, representando o Estado da Pa
raíba, onde essa indústria pesa na nossa pequena econo
mia, na hora da votação, se aprovado o requerimento, 
pedir verificação de quorum. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em votação 
o requerimento. ____ _ 

Os Srs. Senadores que o aProvam queirãm permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. MAURICIO LEITE - Peço verificação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O pedido é 
regimental. Sendo eVidente a falta de quorum, a Presi
dência vai suspender a sessão por 1 O minutos, acionando 
as campainhas para a chamada dos Srs~ Senadores ao 
plenário. -

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 38 minutos, a sessão érea
herta às IR horas e 48 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a inexistência de quorum, declaro prejudi- -
cada o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁClO FERREIRA PRONUN· 
CIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

Sábado 16 2879 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando, para a ordinária de segunda~ feira,-a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO . 

No 135, DE 1986 

(Em Regime de Urgência- Art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nll~ 
mero de candidatos que os partidos politicas poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

-PARECER ORAL, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, contrário. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
institUído pelo Decreto-lei nl' 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

3 

Votação, em turno único. do Requerimento n9 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jam~l 
H addad, solicitando, nos termos do art. 38_ da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclarecimento sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n., 2.288, de 23 de julho de 1986. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n~'s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n~" I~CCJ; e 

- de Finanças, contrâriõ. 

Votaçã-o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~> 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~'s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, ·quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvfdio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encer
-rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50_minutos.) 
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,---------SENADO FEDERAL------_,. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 134, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.575. 715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito cen
tavos). 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.575.715,68 (oito milhões, 
quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito centavos), correspondente a 186.829,99 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Çr$ 45.901,91, vigente em julho 
de 1985, junto à Caixa Econômica Feôeral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS, destinada à construção de escolas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res-
pectivo processo. · -

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 135, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito nova
lor de CzS 1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e dez centavos). 

Art. 1• Ê a Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.129.936,10 (um milhão, 
cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e dez centavos), correspondente a 24.61 6,32, Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qUalidade de gestora. do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à im
plantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 136, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e dois cruzados e sessenta e 
cinco centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• 
da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
333.902,65 (trezentos e ttirifa·e trés mil, novecentos e dois cruzados e sessenta e cinco centavos), correspondente a 6.759,59 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- OR TN, considerado ovalor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agos
to de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação àe escola (operação I), aquisição de caminhão basculante para coleta de lixo (operação II) e im
plantação de escolas rurais (operação III), no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2•. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 137, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 14.863.125,80 (catorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados e oitenta centa
vos). 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2' da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 14.863.125,80 (catorze mi
lhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados e oitenta centavos), correspondente a 435.017 UPC, conside
rado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985,juntoao Banco do Estado do Paranã S/ A, este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação do Projeto CURA III, no Mu
nicípio, obedecidas as coiidiçoes admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de agosto de 1986. -José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 138, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e dois cruzados e noven
ta e um centavos). 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove 
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milhões, trezentos e vinte e seis inil, novecentos e oitenta e dois cruzados e noventa e um centavos), correspondente a 674.560 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 58.300,20, vigente em outubro de í985,junto ao Banco cio Estado de São 
Paulo S/ A, este na qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do 
Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de agosto de 1986. -José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, pronulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 139, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 269.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), nos termos do disposto no artigo 2• da Resolução· n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
269.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de Centro de Ação Comunitária no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 140, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três 
milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), correspondente a 600.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, considerado 
o valor nominal da OTN de Cz$ 106,40, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A, este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. -José Fragelli, Presidente. 

Faço saber.que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragellí, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 141, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões e duzentos mil cruzados). 

Art. I • É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 319.200.000,00 (trezentos e dezenove mi
lhões e duzentos mil cruzados), correspondentes a 3.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, considerado o valor da 
OTN de Cz$ 106,40, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação - BNH, destinada à FINEST: abastecimento de água em comunidades de pequeno porte e à REFINAG- RE
FINESG; obras de abastecimento de água· e sistema de esgoto sanitário em comunidade de mêdio porte, no Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986.- José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 142, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CzS 
138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruzados e trinta e dois 
centavos). 

Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CzS 138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, se-
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tecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruzados e trinta e dois centavos), correspondente a 2.809.667,52 Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88 vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
das à ampliação da rede básica de saúde nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na região de Caieiras, 
na área de Nossa Senhora do Ó, na região de Cotia e na área de ltaquera- Guaianazes (Operação I, II, III, VI e VII, respectiva
mente); implantação de Hospital Geral (Operação IV); aquisição de equipamentos, ampliação e reforma de hospital (Operação 
V), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. -José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 143, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CzS 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e 
três milhões, setecentos e sessenta mil cruzados) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabeleci
dos nos incisos I e l!l do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de li de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 893.760.000,00 (oitocentos e 
noventa e três milhões, setecentos e sessenta mil cruzados), destinada ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliária, 
vencível no presente exercício, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iilciSO VI, da ConstituiçãO, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 144, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 477.512,52 (quatrocentos 
e setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos), correspondente a !0.402,89 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto à 
CaixaEconômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
ampliação da rede escolar (operação I); à implantação de meios-fios e sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo 
(operação II), no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 145, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze cruzados e quarenta e nove centavos). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cd 334.612,49 (trezentos e trinta e 
quatro mil, seiscentos e doze cruzados e quarenta e nove centavos), correspondente a 8.757,55 Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan
tação de unidades escolares, no Município, obedecidas as condiçõ~es admitidas peio Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data desua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 
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Fàço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 146, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito, no valor de 
Cz$ 1.450.045,78 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e oito centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Inhumas, Estado. de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de I I de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.450.045,78 (um milhão, 
quatrocentos e cinqUenta mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e oito centavos), correspondente a 47.830,14 Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de meios-fios, e equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 147, DE 1986 

Altera a Resolução n• 358, de 1983. 

Art. I• Acrescente-se, ao art._ 410 da Resolução n•58, de 1972, alterado pela Resolução n• 358, de 1983, a seguinte 
alínea: 

.. "Art. 410 ............................................................................... . 

§ I• ................................................................................. . 

c) nos meses do setembro, outubro, novembro e dezembro, dos anos em que se realizarem eleições 
para o Senado Federal, pela média aritmética das sessões pagas no primeiro semestre. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 18 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA da 209• SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO 
DE 1986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Liderança do PFL no Se
nado Federal 

-De substituição de membro em comissão per
manente 

1.2.2- Comunica~õcs da Presidência 

Recebimento de ofício de autoria dO-Sr.-Senador 
Alexandre Costa, de retirada de emenda ao Projeto 
de Resolução nl' 150/86. 

Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje 
às 18 horas e30 minutos, c-om Ordem do Dia que de
signa. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- 181' aniversário 
da EMATER-Acre. 

SENADOR HELIO GUE!ROS- Considerações 
sobre o PLS n9 65/86, de autoria de S. Ex~, que libera 
as operações de câmbio vínculadas à cobrança e pa
gamentos internacionais para exportadores e impor
tadores, e dá outras providências. 

SENADOR N!VALDO MACHADO- Reforma 
administrativa. 

SUMÁRIO 
1.2.4 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, às lO horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 
-Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 

de Lei do Senado n~' 135/86, que flxa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
mede urgência). Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento nY 266/86, solicitando nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item J do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dílson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto~lei n~' 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n~' 304/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 

n~" 2.288, de 23 de julho de 1986. Vota~ão adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Vota~ão adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do .Senado n~ 205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

7.-DISCURSOS PRONUNCIADOS El\1 SES
SÕES ANTERIORES 

-Do Sr. José Jgnácio Ferreira, proferido na ses
são de 15-8-86. 

-Do Sr. Odacir Soares, proferido na sessão de 
30-4-86. 

3- INSTITUTO DE PREVIDf.NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

Ata da 10~ Reunião Ordinária 

4-l\IESA DIRETORA 

5- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTE 
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Ata da 209::t Sessão, em 18 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragel!i 

ÃS 14 HORAS f;30M!N(!TOS.ACHAM-SE PR!'· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Hélio Guelros- Al~xandre Costa 
- Améáco de Souza- Helvídio Nunes- Amlr Gau
dêncio - Maurício Leite - José Urbano - Nivaldo 
Machado -- Alaor Coutinho -José FrageUi -Arno 
Damiani - OctáviQ Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUí)- A lista de pre
sença acusa-o comparecimento de 13 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa ofício que vai ser lido pelo Sr. 1 '?

Secretário. 
E lido o seguinte 

OF. GL PFL-1.039 Brasília, 6 de agosto de 1986. 
Sr. Presidente, 
Temos a grata satisfação de solicitar os bons ofícios de 

V. Ex', no sentido de determinar as providências cabí
veis, visando à substituição do Senador Milton Cabral 
pelo Senador Odacir Soares, como membro titular da 
Comissão de Minas e Energia deste Senado Federal. 

Sendo só o que se nos oferece para o momento, 
valemo-nos da oportunidade para reiterar a V. Ex• nos
sos protestos de elevada estima e _di_stin_ta consjderaçào. 

Atenciosas Saudações, Nilvado Machado, Vice-Líder 
do PFL 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a 
substituição solicitada. 

Srs. Senadores, uma comunicação à Casa. Acabo de 
receber, do Eminente Senador Alexandre Costa, Ofício 
n~' 103, datado de 18 de agosto de 1986, no seguintes ter-
mos: 

Brasília, 18 de agosto de 1986. 
Senhor Presidente e demais membros da Mesa Direto

ra 
Não fora o destaque conferido pela Imprensa do últi

mo domingo, dia 17 do corrente, na versão do conceitua-
do diârio Correio Braziliense sobre a retirada ___ de uma 
Emenda, de minha autoria, na última quinta-feira, dia 14 
de agosto, não teria razões para dirigir-me à Mesa do Se
nado Federal como agora o faço. Se Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, dignar-se em requerer à Taquigrafia 
o teor do meu pronunciamento na ocasião verâ que, em 
nenhum momento, referi-me a fraudes ou -falsíficações 
de assinaturas. Naturalmente, Casa de muitas intrigas, o 
ilustre repórter, autor da nota, deve ter-se equivocado 
ou, talvez, tenha sido mal informado. O que eu disse, lá 
se encontra registrado, é que a Emenda em epígrafe não 
era de minha iniciativa, razão pela qual solicitei a suare
tirada. 

Como sabe Vossa Excelência, Senhor Presidente, sen
do polêmica a matéria contida nos Projetas de Reso
lução núme-r-os de 149 a 150, de 1985, envolvendo pro
fundos interesses da Admin_istração- e que nem sequer 
foram discutidos e votados-, nada mais natural a varie
dade de sugestões desaguando em dezenas de emendas, 
subemendas e substitutivos, todos da mais absoluta boa
fé. Isto é comum, e da própria essência do trabalho par
lamentar! Ora, Sr. Presidente, no açodamento posso até 
inadvertidamente tê-la assinado e, após constatar que ela 
contrariava-o meu ponto de vistajã notoiiãmente consa
grado sobre o tema, solicitei a stia retirada. Ver assim, de 
outra forma o episódio, é promover uma "tempestade 
em copo d'água", que não sei a quem interessa. 

Durante os 16 (dezesseis) anos em queeXeTço mandato 
no Senado Federal, nunca tive conhecimentO -de fraudes 
ou falsificações da assinatura de qualquer Senador, quer 
pela Secretaria da Mesa, que por funcionários dos gabi
netes. Não seria eu, portanto, quem iria levantar uma 
acusação leviana em prejuízo de imagem do Senado Fe
deral, já por si tão desabonada pelo tristemente famoso 
"escândalo dos jetons". _ 

Devidamente esclarecido um fato sem nenhuma im
portância ou gravidade, resta solicitar que me seja devo!-

vida a Emenda, sem qualquer discussão ou apurações, 
vez Qlle_ ~não _há acusador, nem existem acusados e, a~e
mais, a ninguénl-Sf:Z:ve: nem a mim nem à Instituição. 

Atenciosamente, Alexandre. Costa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será a emen
da, a que se refere o nobre Senador, devidamente devol
vida a S. Ex' por ofíciõ da Presidência. 

E assim está devidamente esclarecido e, Portanto, en
cerrado este caso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, des
tinada à leitura da Mens.:igem n"' 50, de 1986-CN, pela 
qual o Senhor Presidente da República comunica haver 
vetado totalmente o PLS n"' 147/82, que isenta de qual~ 
quer tributação os proventos da aposentadoria e dá ou
tras _providências. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há or.-.dores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador_lorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
_ Fa~endo há poucos dias uma reflexão sobre as minhas 

atividades como Governador do Acre, no perlodo de 
1966/1971, veio à minha lembrança a EMATER-ACRE, 
oriunda da Acar-Acre, subsidiária da Abcar Nacional, 
hoje Ernbrater. 

Vossas Excelências poderão perguntar qual o motivo 
dessa inusitada revelação. Respondo-lhes: pelo que tec-:_ 
nicamente representou para o nove! Estado. Nesta data, 
no ano de 1968, instalava-se no Acre, destinada a assistir 
plenamente aos agricultores e pecuaristas, dando-lhes 
melhores condições e tirando-os do marasmo face ao 
empirismo do seu rudimentar labor. 

Sua presença foi um dos pontos marcantes do meu go
verno, sempre preocupado em desenvolver a agricultura 
e a pecuária sob assistancia técnica e por isso não tive dú
vidas em firmar convênio com o Ministério da Agricul
tura, do qual era titular o Dr. Ivo Arzua Pereira, através 
da então Abcar (hoje Embrater) presidida pelo Dr. Aluí
zio Campelo Alencar que, demonstrando seu real inte
resse pelo benefício proporcionado, enfrentando as difi
culdades dos meios de locomoção da época, foi do Rio 
de Janeiro ao meu Estado conhecer a realidade e as ra~ 
zàes do nosstr pleito. 

Para dirigir a seção acreana designou O probo e com
petente engenheíro-agrônomo Zaqueu Machado de Al
meida, logo identificando-se com a terra e com a missão 
a desempenhar, pois as qualidades peculiares ao profis
sional competente contribuíram para dar à entidade uma 
dimensão à altura das nossas necessidades e com resulta~ 
dos frutuosos. Nosso governo, ante o triunfo alcançado 
desde os primeiros momentos, procurou corresponder fi
nanceira e materialmente ao novo órgão. E também é 
justo recordar o apoio e o respaldo da Comissão Execu
tiva da Defesa da Borracha, a atual Sudhevea, na época 
sob a Superintendência do Dr. Cassio Fonse_ca. 

A primeira equipe, plena de entusiasmo, sob a orien
tação do experimentado Dr. _Zaqueu, era formada dos 
engenheiros-agrônomos José Mariano Nobre, José Van
glesio de Aguiar e José Augusto Carioca, bem como dos 
funcionários Severino Pereira de Araujo, da Assistente 
Social Maria das Vitorias, das Professoras Railda Perei
ni e Teresa Arruda, trabalhou em sintonia com os Técni
cos da Secretaria da Agricultura. 

Participando da "Junta Governativa da Acar-Acre", 
através das Portarias números 1.251, 1.252 e 1.254, de
signei os Srs. Adalberto Tércio Lopes da Cruz, um dos 
animadores da idéia da assinatura do convênio; Dr. José 
Eduardo Gom~s Pinto e Agnaldo Moreno da SUva. 

Ainda na aurora dos primeiros instante_s Sentiram are
compensa dos esforços empregados pelOs aplausos rece
bidos, em especial dos ruralistas, face à dedicação verda-

deira~ent_e ~postolar em prol do trabalho implantado. 
Pir~s~-ia o ide:úismo profissional salutar voltado a bem 
servir. Pode-se dizer que se revolucionou com a técnica 
um serviço rudimentar, através da assistência plena disR 
pensada aos nossos patrfcios da zona rural, os quais, es
timulados, obtinham maior produtividade. E o Dr. Za
qu~u Machado de Almeida e colegas atentos a tudo e a 
todos iinham a seu favor o apoio do meu governo, ávido 
em_superar os óbices e de proporcionar maiores benesses 
a quem vivia do labor dignificante oferecido pelo campo. 
Essa iniciativa tev;e o sentido exato de uma nova aura a 
soprar sobre os beneficiados que, com esse estímulo, pas
saram a produzir acima da expectativa, surpreendendo
nos a safra com seu excedente auferida em prazo relati
vamente cur_to, sendo por mim cognominada "crise de 
abundância". 

Dessa batalha voltada à agricultura e à pecuária, a 
Emater, de mãos dadas com a Secretaria da Agricultura, 
que teve_ a dirigi-la Agnaldo Moreno da Silva e o 
engenheiro-agrônomo José Fernandes do Rêg:o, dispon
do de valiosa equipe também colaborou admiravelmente 
em favor do nosso tentamen. 

E a oportunidade nos induz a recordar assunto parale
lo por nós implantado, com essa ajuda: a reforma 
agrária, doando terras às pessoas que quiseram dedicar
se ao métier. E o fizemos sem violência e sem alardes, 
com resultados os mais auspiciosos. 

Portanto, nada mais justo lembrar o 18"' aniversário da 
Emater-Acre, por ser um dos eventos merecedores da 
nossa especial simpatia e, conseqUentemente, a nossa ho~ 
menagem aos seus pioneiros, aos continuadores e aos 
que ainda lá se encontram trabalhando diuturnamente 

_pelo progresso do Acre! 
Dentro desse nosso reconhecimento, quero salientar: 

que essa plêiade de servidores, nos dias atuais, não têm 
recebido subsídios sequer relativamente ao zelo dispen
dido. E a hora é aprazada para uma análise em busca de 
solução para o problema. E valendo-me da auspicioSa 
data, para todos que formam e mantêm altaneira a 
Emater-Acre, lanço meu apelo ao Dr. Romeu Padilha, 
Presidente Nacional da Emater, no sentido de conseguir 
uma fórmula conciliatória ao anseio direcionado a uma 
justa remuneração. 

Saudando efusiva e alegremente a Emater-Acre pelos 
relevantes serviços prestados ao meu Estado, concluo 
com o forte desejo de vê" la cada vez mais alta, com estre
la de real grandeza! 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HJ;:uo GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O Projeto de Lei que apresentei hã dias, propondo a li R 
beração das operações de câmbio vinculadas à cobrança 
e pagamentos internacionais, seletivamente, para expor
tadores e importadores, não deve ser esquecido. 

Ele proporciona uma alternativa de equacionamento 
da política cambial e tarifária, em novas bases, para o 
comércio internacional praticado pelo País, sem confli~ 
tar com a legislação aduaneira. Este fato terá maior re
percussão na medida em que o sistema for administrado, 
manterido taxas de conversão que estimulem exporR 
tações e desestimulem importações, substituindo a para
fernália existente na legislação de incentivos fiscais, em 
harmonia com a reforma tributária preconiza nos pri
meiros dias da Nova República. 

Os efeitos diretos e indiretos destas providências ten" 
dem a reduzir os encargos financeiros da União, reduzin~ 
do o seu déficit significativamente, no atual quadro eco~ 
nômico do Pais~ 

A redução dos encargos financeiros da União, sob 
efeito di reta da implantação do sistema, pode ser estima-
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da com o seguinte exercício, f:m relação aos dados de 
1986: 

-Exportações previstas 
- Importações previstas 
--Saldo : US$ 12 bHhões. 

: USS 26 bilhões 
: USS 14 bilhões 

Desembolso equivalente da União, em cruzados, para 
compensar a remuneração dos exportadores que partici
pam do saldo: 

USS 12 bilhões X 13,80 9 Cz$ 166 bilhões 
Conforme demonstrado, a conversão cambial devida a 

remuneração dos fatores internos dC Piodução, co-rres
pondente ao pagamento dos exportadores que cobrem a 
margem do saldo, representa um desembolso governa
mental da ordem de Cz$ 16.6 bilhões, somente neste ano. 
Este valor equivale a 37,8% do Orçamento unificado da 
União Cz$ 439 bilhões), neste ano. O impacto inflacio
nário deste valor é tremendo_ A longo prazo, seu efeito 
cumulativo realimenta fortemente a inflação, tal como 
está acontecendo. 

As fontes suplementares dos recursos necessária&- à 
União para cobrir estes encargos tem repercussão na 
taxa de juros, através da emissão fre"qüente ôe títulos da 
divida pública, negociados para toma-r empréstin1os; tem 
repercussão no co-nsumo-, conroatJ.Lnefito da carga tribu
tária e, conseqUentemente, com- o aurrien-to fi-equertte= 
mente dos preços internos e aceleram o processos infla
cionário com as emissões intermitentes de moedas, sob 
quaisquer argumentos, quando as quantidades suple
mentares de moedas entram em circulação. 

Um critério para implantação do modelo, numa pri
meira etapa, poderia ser: 

· a) realizar o levantamento da pauta de mercadorias 
que devam ser objeto de estímulos à exportação, com os 
seus incentivos fiscais, custos de exportação no porto de 
embarque (FAS) e os respectivos exportadores; 

b) realizar o levantamento da pauta de mercadorias 
importadas que devam passar para o regime cambial 
previsto e seus custos de importação, com os respectiVos 
importadores; 

c) realizar idêntico" procedimento em relação aos ser
viços e outros itens expressivos do balanço de pagamen
tos consolidado; 

d) estimar os valores correspondentes-de cada conJun
to liberando-os gradativamente, nas proporções adequa
das à manutenção de um certo equHíbrio, em relação às 
expectativas da demanda de divisas prevista para o siste~ 
ma. 

A soma dos depósitos bancários para os exportadores, 
em moeda estrangeira, deverá ser equivalente às necessi
dades de divisas previstas para atender -aos compromis
sos internacionais dos importadores integrados no sistC
ma. A perioridicidade há que ser considerada, -em re
lação às pressões da oferta e da procura, no fluXo de divi
sas, para cobrir pelo menos os saldos (USS 12 bilhões, 
em diversas moedas, para 12 meses). 

Em qualquer hipótese, sempre existe o recurso da ação 
do Governo para comptarouvender determinada moe
da, no próprio sistema bancário, para compensar· ·as 
eventuais flutuações indesejáveis. -

Voltando ao deficit público e às eternas reclamações 
neste sentido. Se os cortes na despesa pública e as re
duções de salários el(minassei:ti--qUalsquer situações que 
geram a inflação, este mal seria desconhecido no Brasil, 
há muito tempo. Estas medidas, outrossim, costumam 
reduzir o consumo, desestimular investimentos e dificul
tar a expansão do mercado interno, com graves prejuízos _ 
à economia nacional. 

Nas circunstâncias atuais do balanço de pagam~ntos_! 
a escassez de recursos financeiros da União pode ser cOii- -
tornada com maior eficácia e a inflação pode ser contida, 
adotando-se o regime cambial misto proposto no projeto 
de lei apresentado. Seu resultado será. mais expressivo do 
que as medidas adotadas, empiricamente, com os peque
rros cortes em despesas convencionais, que., quase sem
pre, prejudicam atividades importantes e de inegável in
teresse público, conforme se pode concluir com a compa
ração dos valores envolvidos nas contas indicadas em 
anexo. 

As despesas com Educação, Saúde, Segurança Pública 
etc., que nem são publicadas na imprensa ordinariamen
te, devem ser meramente residuais, em relação aos Cz$ 
166 bilhões, tal como os recursos destinados ao Plano 
Nacional de Reforma Agrária, Czl 1,26 bilhões. 

'"DOCUMENTO .4 QUE SE REFERE O SR. 
HELIO GUEIROS EM SEU DISCURSO: 

• Recursos suplementares necessários para a União 
compensar o saldo do balanço de pagamentos (1986): 

Cz$ 166 bilhões 
I. Orçamento unificado da União (1986):Cz! 439 

bilhões 
2. Oiçamento do Ministério da Ed_ucação:CzJ 25 bi

lhões 
3. Plano Nacional de Reforma Agrária:Cz$ 1,26 bi

lhões -4: Contas das Estatais (1986) 
a) Investimentos Previstos: CzS 117 bilhões 
b) Investimentos da PETROBRÃS: CzS 35 bilhões 
c) Investimentos da TELEBRÃS: CzS 16 bilhões 
d) Investimentos da ELETROBRÃS:CzS 12 bilhões 
e) Investimentos da SlDERBRÂS: Cz$ 7 bilhões 
5.- Déficit -operacional das Estatais (1986):Cz$ 14 bi-

lhões 
• Colocação de Ações das Estatais:CzJ 13 bilhões 
• Déficit Financeiro PrevistO: Cz$ 1 Oilhào 
6. Receita tributária da União 
~._Previsão para 1987: CzS 220 bilhões 
7. Recente empréstimo compulsório (Previsões) 
1986: CzS 65 bilhões 
1987: Czl 100 bilhões 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. N!V.4LD0 MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO 00 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
convoca sessão conjunta solene, -a- r"ealizaç-se amanhã, às 
!O horas, no plenário da Câmara dos Deputados, desti
nada a homenagear a memória do Presidente Juscelino 
Kubitschek, pelo transcurso do décimo aniversário de 
seu falecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constituída da emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135/86; 
Requerimentos n9s 266/86, 304/86; e Projetas de Lei do 
Senado n"'s 258/85 e 205(80, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Não havendo 
mais oradores inscritos, a presidência vai encerrar ostra
balhos, designando para a próxima sessão ordinária a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
1 

EMENDA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N' 135, DE 1986 
(Em Regime de Urgência -

Art. 371, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara _dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

-Parecer oral, proferido em plenário, da Comissão 
-de Constitui~ào e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, contrário. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o plenário do Senado, do Senhor Minis-
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tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituí.do pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, _combipado com o item l do art. 418, do Regi
mento Interno, o comparecimento, perante o plenário do 
Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n<? 2.288, de 23 de julho de 1986. 

4 

VotaÇão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"'- 258, de 1985, de autoria dÕ Senador Carlos 
Chi~relli, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justi~a. pela constitucionalidade, 
juridicidade e,_ n_o_ mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n9 1-CCJ; e 

-de Finanças, contrário. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.) 

~ DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE IGNÁCIO FERREIRA NA SESSÃO DE 15-8-
86 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE~ 

O SR. JOsÉ !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Nada mais oportuno que·-enfocar neste ensejo em que 
acabamos de receber a visita, em nosso País, do Sr. Presi
dente do Uruguai, um tema que diz respeito aos dois paí
ses e que tem ímplfcações na qualidade de vida e na pró
pria estabilidade política dOs-países em desenvolvimento. 
Tema, affáS, objeto de pronunciamentos meus anterio
res, aos quais volto com a mesma preocupação que me 
tem inspirado. 

Refiro-me St. Presidente, Srs. Senadores, à questão da 
dívida ex,terna que tllntas repercussões produz na vida de 
milhões de pessoas do terceiro mundo, na América Lati
na e particularmente no Brasil que, infelizmente, ainda 
se apresenta como o maior devedor do mundo, seguido 
pelo México e Argentina. 

Já na visita realizada pelo Presidente Sarney, ao Uru
guai, em agosto do ano passado, ficou evidenciada adis
posição de noSsos dois países de atender a seus compro
missos externos mediante o crescimento sustentado de 
suas economias e não através da recessão, do desempre
go e da fome, o que certamente colocaria seus incipientes 
processos de redemocratização sob riscos. Como a His
tória registra, o Brasil e o Uruguai, foram palco de expe
riências autoritárias traumatizantes que deixaram seqUe
las profundas. Entre elas, uma dívida externa insuportâ
vel por seus respectivos povos, senão, poderíamos até di R 

zer, o maior entulho dos regimes autor(tários que não 
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souberam administrar suas contas de acor_d_o com a ne
cessidade de seus países e sempre numa postura de sub
missão a ditames impostos de forma unilateral, pelos 
cartéis de credores dos países desenvolvidos e suas leis 
protecionistas que nos condenaram a uma dependência 
vergonhosa e à paralisia dos nossos parques produtivos. 

Dentro dos principias que norteiam o Concenso de 
Cartagena, pelos quais cada país negocia individualmen
te suas dívidas, mas defende pontos comuns e até mesmo 
uma pressão conjunta nos foros internacionais, a fim de 
que seja estabelecida uma nova ordem econômica inter
nacional capaz de gerar a prosperidade para nossos paí
ses, quero me congratular com o Exm9 Presidente Júlio 
Maria Sanguinetti pelo equi!fbrio com que se tem condu
zido, como Mandatário de seu país, na negociações para 
o pagamento da dívida externa uruguaia. 

A disposição do Brasil é de ver, assim como o Uruguai 
e demais países da América Latina, o problema do endi~ 
vidamento externo resolvido de uma vez por todas. 

Tal divida cresceu, nos últimos 12 anos, dentro de uma 
ordem econômica internacional, estruturada para servir 
aos desenvolvidos países credores e em dentrimento doS 
países cm desenvolvimento. 

Se não vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Uru
guai teve sua dívida externa aumentada de 771,2 milhões 
de dólares para 4,589 bilhões de dólares. C9mparada à 
dívida externa brasileira, a dívida de nossos vizinhos do 
sul pode ser_ considerada pequena. Entretanto, o peso ne
gativo que exerce no país é tão grande ou proporcional
mente até maior do que nós sentimos aqui. Troc-ado em 
miúdos, em 1973, cada uruguaio devia ao exterior 285 
dólares. Hoje a dívida externa per capita é de 1.880-dóla
res, isto é, muito mais do_que a quantia que cada brasilei
ro deve ao exterior, situado na faixa de 950 dólares. Du
rante os quase 12 anos de ciclo militar Uruguaio, os dé
bitos com o exterior se multiplicaram por sete, enquanto 
que suas exportações anuais aumentaram pouco mais de 
três vezes. Segundo cálculos efetuados por uma comissão 
interpartldária, os compromissos com o exterior do pafs 
já em dezembro do ano passado, totalizavam 5,011 bi
lhões de dólares, representando 90% do PIB, ou seja, 
uma carga pesada demais para ser carregada, ninguém 
sabe por quanto tempo. 

Na Argentina, a dívid3 externa subiu assustadoramen
te, fazendo com que os trinta milhões de argentinos de
vam, cada um, quase 2 míl dólares, o que corresponde a 
um total de 50 bilhões de dólares. 

No Brasil, a dívida externa saltou em 1964 de 2,9 bi
lhões de dólares para 95,90 bilhões de dólares em de
zembro de 1984, situando-se hoJe em 101,589 bilhões de 
dólares. 

Não é preciso citar mais pafses para concluirmos aqui
lo mesmo que já sabemos: a realidade da América Latina 
no que tange à sua dívida externa é aterradoái--e pode 
trazer graves problemas no plano político se não for to
mada qualquer medida enérgica para debelar o crescente 
problema da dívida. 

De acordo com o relatório do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, divulgado este ano, o crescimento 
econômico da América Latina nesses últimos 4 anos re
duziu ainda mais o PIB per capita na região. O cresci
mento médio do PIB foi 3%, graças à ínfluência do Bra~ 
sil, com uma alta taxa de crescimento de 8%. No restante 
da América Latina, o .crescimento de 2% foi inferior ao 
aumento da população. 

Conforme dissemos em pronunciamento hâ dias, pe
rante o Cong'resso Nacional, quando da visita do Presi
dente uruguaio Julio Maria Sanquinetti, a transferência 
líquida de recursos latino-ameiicanos para o exterior al~ 
cançou 31 bilhões de dólares ein 1983, depois 26 bilhões 
em 84, 30 bilhões no ano passado e estima-se que se en
viará este ano nada menos que 38 bilhões de dólares. 
Nos últimos 4 anos, a transferência aCulnulada de recur
sos financeiros totalizou mais de 100 bilhões de dólares, 
isto é, cerca -de um terço da dívida total do continente. 
Em contraposição, os investimentos internos foram for
temente reduzidos. Cairam 14 e 19%, respectivamente 
em 1982 e 1983, tendo em 1984 declinado 30% em re
lação ao il1fcio da década. Isto tudo, sem falar na cons
tante queda dos preços de nossos produtos no mercado 
internacional e na intensificação do protecionisino nos 
principais pa(ses desenvolvidos com a conseqUente dete
rioração do sistema multilateral de comércio, cujo forta~ 
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lecimento é condição indispensável para a retomada do 
processo de liberalização comercial. 

Esta é a realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
Não adianta fazer como o avestruz e colocar a cabeça 
dentro de buraco, do chão. A dívida persfstifã, talvez até 
maior. A irracionalidade da ordem económica vigente 
nos leva a um beco sem saída. E não é outra a situação. 
Imaginem os senhores a hipótese de pagamento do prin
cipal da dívida em 20 anOs-, com juros calculados na base 
de 10% ao ano. Mesmo assim, a dívida latino-americana 
obrigaria ao pagamentO de 400 bilhões de dólares nos 
próximos dez anos e mais 500 bilhões nos dez anos sub~ 
seqtientes, como tive a oportunidade de frisar em outro 
pronunciamento que fiz sobre esta questãO. Em 20 anos, 
a América Latina teria transferido para os credores 900 
bilhões de d-ólares, com todos os prejuízos que decorreria 
para o desenvolvimento dos países da região e respecti
vos povos. Pergunto: é possfvel que isso continue assim? 
Por quanto tempo? 

A lógica do sistema internacional é a da bola de neve 
que, quanto mais vai rolando, mais aumenta de peso e 
proporções. Outro fato que comprova esta teoria reside 
n_a origem do próprio endividamento. Os Ministérios do 
Planejamento e da Fazenda calculam que, dos 100 bi
lhões de dólares devidos pelo Brasil, apenas em cerca de 
35 bilhões foram efetivamente aplicados no País. Os res
tantes 65 bilhões fazem parte do intrincado mecanismo 
de refinanciamento dos empréstimos originais. 

Aqui estamos como a galinha doS ovos de ouro, eter~ 
nos devedores, sempre transferindo o ouro para o exte
rior e sem a perspectiva de ver terminado esse pesadelo. 
A estupidez do sistema económico internacional é tão 
grande que, a cada sete anos, o Brasil paga o equivalente 
à totalidade do principal da divida externa. Em outras 
palavras, de sete em sete anos pagamos o total da dívida 
contraída. Se não houver meio de resgatá-la, em 21 anos 
pagaremos quatro vezes o total da dívida externa, e con
tinuaremos a dever a mesma soma, como se não tivesse 
havido nenhum pagamento. Pergunto: isso é justo? 1:: to
lerável? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: dentro dos critérios em 
que está esquematizado o endividamento externo da 

- América Latina, a dívida é impagável! "E aquela história 
do tonel das Danaides, com a função de encher um barril 
sem fundo. Não adianta despejar água de um lado, pois 
que sai de imediafO pelo outro Iãdo, -sem qualquer alte
ração no volume do líquido que fica no tonel. 

Sem dúvida, trata-se de um esquema diabólico, em 
que os instrumentos da nova dominação não são mais os 
fuzis e obuses, c_om que eram esmagadas as resistências 
dos povos dominados,_ mas a manipulação das taxas de 
juros, a manipulação dos preços dos noss_os produtos de 
exportação e o protecionismo em favor dos países de 
centro. A história não registra, em outro qualquer tem
po, mais engenhosa e perversa estrutura de dominação 
de povos inteiros. Uma dívida contraída, por exemplo, 
há pouco mais de dez anos, em 1973, encontrava no Bra
sil, um dólar valendo, em janeiro daquele ano, cerca de 
5,00 cruzeiros no oficial e 12,17 rio paralelo. Dez anos 
depois, o dólar já estava, em janeiro de 1983, valendo 
54.045 cruzeiros no mercado oficial e 69.200 no paralelo, 
portanto, mais de dez vezes mais, o que não podia deixar 
de forçar o Pais a aumentar a sua base monetária, com 
inevitáveis efeitos inflacionários, que se refletíríam em 
toda a economia nacional. Deste modo, tudo se tornava 
mais difícil, quando o dólar não parava de se valorizar. 
Já imaginaram o que representa pagar com dólares de lO 
cruzados, ou dezoito mil cruzeiros, dívidas contraídas 
com dólares a cincO cruzeiros? Seria até o caso de invo
carmos a cláusula rebus s~c s~antibus que exige, para o 
cumprimento dos tratados internacionã.is, a permanên
cia das condições dentro das quais havia sido contraída a 
obrigação. Se essa cláusula existe para os tratados, por 
que não estender sua vigência e aplicabilidade aos con
tratos pa~ticulares, pelo menos como base para a revisão 
das condições a que estavam submetidos? 

Para completar o quadro de incongruências que carac
teriza a atual ordem económica internacional, os índices 
flutuantes da Prime Rate e da Hbor, sobre os quais são 
estipulados os juros dos empréstimos externos, mais a 
taxa de risco spread subiram extraordinariamente nesses 
últimos lO anos, estando presentemente em torno de 14 e 
15% ao ano. De acordo com o relatóriO de 1983 do Ban
co Central do Brasil, a taxa média anual de juros pagos 
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pelo Brasil teve a seguinte evolução: 6,4% em !977; 9,2% 
em 1978; 12,1% em 1979; 14% em 1980; 16,8% em 1981; 
13,6% em 1982, e 11,4% em 1983. Com uma taxa de risco 
sprcad variando entre 2 e 2,5% para o BrasiL 

Mais uma vez o sistema financeiro internacional se 
mostra incoerente, ao exigir do Brasil as mais altas taxas 
de risco. A recente renegociação feita pelo Ministro da 
Fazenda Dilson Funaro ensejou a baixa do spread para 
1,18% apenas para aqueles vencimentos referentes a este 
ano e até março de 1987. No restante, o spread continua 
no patamar de 2%. Para esse mesmo período, o México 
pagou 1,5% para renegociar seüs passivos e a Venezuela 
renegociou seus passivos com o spre8d baixo de I%. 
Mesmo a Iugoslávia, diante do risco colocado pela 
quebra da Polónia dois anos antes, obteve índices bem 
melhores que os brasileiros, renegociando sua dívida ex
terna com um spread de 1,58%. Também as Filipinas, no 
período do seu ditador Ferdinand Marcos, renegociaram 
com o spread de 1,58%. Até mesmo países de economias 
frágeis na América Latina conseguiram spreads menores 
que o Brasil. Como é o caso do_ Chile, que obteve finan
ciamento em 1984 pagando 1,34% despread sobre a libor 
e 1,5% sobre 3 prime rate: Pergunto mais uma vez: isto é 
correto? Até quando continuaremos a pagar juros sobre 
juros pnra concluirmos que esta dívida, nos moldes em 
que está estabelecida, dentro de parâmetros ontológicos 
da política económica, é impagáveL 

Neste momento, falo como um homem, de Governo, 
porém crftico e que não admite ser postergada para o 
amanhã indefinido a solução de problemas que devem e 
podem ser equacionados hoje, sob pena de ver inviabili
zado o Plano de Estabilização Econômica e seu comple
mentar Pl3no de Meias. Afinal, o que mais o bloco deve
dor tem a perder no crash de 1989 que se aproxima, com 
certeza, mil vezes pior que o crash de 1929? 

Chegou a hora de o Brasil levantar de seu berço es
plêndido e chamar os credores a uma ampla renego
ciação de sua dívida externa em carâter definitivo, assim 
como a uma reformulação no ordenamento mundial nos 
campos comercial, monetário e fifianceiro, objetivando 
criar uma nova ordem económica internaCional capaz de 
solucionar a crise financeira interriacional tanto para os 
credores como para os países em desenvolvimento_ e sub~ 
desenvolvidos, cujos efeitos se fazem sentir de maneira 
acentuada e desproporcional como acabamos de c_onsta~ 
ta r. 

Não se trata aqui, e quero deixar isto bem claro, de 
uma questão com contornos ideológicos. As necessida~ 
des prementes dos povos da América Latina falam mais 
alto do que qualquer discussão ideológica de cunho aca~ 
dêmico. Por isso, está na hora de o Brasil sair da retórica 
e atacar o problema com a firmeza que a realidade nacio~ 
nal exige e com o respeito aos nossos compromissos ex
ternos. O País jâ não é mais aquele, mergulhaóo que es
tava numa ciranda financeira especulativa, quando o lu~ 
cro fácil se coadunava com o jogo ilícito da corrupção e 
uma inflação atingindo patamares nunca antes imagina
dos. 

Acredito piamente que não possa existir momento 
mais propício para desferir um golpe certeiro na questão 
da dívida externa. Após os 6 primeiros meses do Plano 
Cruzado gozamos de um prestígio, no conjunto dos paí
ses mais endividados, e uma posição vantajosa perante o 
bloco dos países credores e seus 750 bancos. Sou de opi
nião, iriclusive, de que o Brasil deveria merecer um trata~ 

·menta especial dos banqueiros ínternacionais.- Afinal, 
mesmo com todos os percalços que ainda persistem em 
nossa economia, somos o oitavo pa(s em crescirii.ento do 
PIB. Apesar dos juros sobre taxas flutuantes e do pe
tróleo escasso, geramos, entre 1983 e 1985, 32 bilhões de 
dóla.res de superávit comercial que permitiram cumprir 
com nossas obrigações, remetendo para o exterior 5, I% 
do PIB, o que representou ano passado 11,2 bilhões de 
dólares, num esforço descomunal. Mesmo assim 
situamo-nos em 3~>lugar no mundo em superãvit comer
Cial e a perspectiva deste ano é chegar aos 13 bilhões de 
dólares de superávit comercial. Somos o 51' país em ex
tensão territorial, com 135 milhões de habitantes, com 
um cresdmento anual médio de 6,3% de 1940 a 1985, 
Chegamos a um patamar de 220,2 bilhões de dólares em 
nosso PIB, com um crescimento, no ano passado, recor· 
de de 8,3%, com previsão de crescimento de 7% este ano, 
superados apenas pelo Japão e Alemanha Ocidental. 
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Apesar de a inflação ter pulado de 40% em 1978 para 
300% em 1985, estamos agora conseguindo reverter o 
pr~cesso com uma inflação calculada pela FGV, nos pri
metros 6 meses do Plano Cruzado, de 0,89%, o que de-. 
monstra não só uma determinação do Governo como 
também um sacrifíCio dos diversos setores que compõem 
o nosso tecido sociaL 

Sr. Prisidente, Srs. -Senador"is, não podemos mais con
tinuar administrando a crise da dívida externa. Precisa
mos, sim, acabar com ela para que tenhamos juntos com 
os demais países do Terceiro Mundo, um iugar ao sol 
neste Planeta. 

As conquistas do Brasil nos campos interno e externo, 
longe de levarem a uma acomodação, devem encorajar o 
Governo brasileiro a adolar uma postura à altura de 
suas potencialidades perante os credores, mesmo porque 
estes não se mostram dispostos a reconhecer definitiva
mente, o direito dos pafses devedores a uma 'negociação 
soberana. Pelo menos é isto que concluímos na última 
~~ada de negociações com o Clube de Paris, Onde a po

. s1çao dos governos dos EUA e da Alemanha Ocidental 
prevaleceu sobre a opinião dos demais membros. Effi de
corrência! não foi aceita a proposta brasileira de pagar 
todos os JUros que venceram a partir de junho, alêm de 
15% do principal, em um prazo de quinze anos, com cin
co de carência. O Clube de Paris continua insistindo em 
um ajustamento às regras recessivas do FMI. Melhor se
ria, para todos os interessados, que essas normas sofres
sem uma revisão para se adequarem às circunstâncias 
atuais. Não faltam exemplos de resultados negativos al
cançados pelo FMI em todo o mundo. 

É dentro deste contexto, portanto, que os credores es
tão convidados a realizar uma reflexão madura sobre os 
seus próprios interesses e em torno dos efeitos que resul
tariam o endurecimento das negociações com o Brasil. 
Principalmente porque a retomada do crescímento eco
nómico. e .a devo.lução dos investimentos reprodutivos 
do:s cap1ta1s antenormente alocados à especulação finan: 

... ce1ra, são alavancas para a consolidação das estabilida
des internas, numa -garantia adiciOnal de que os nossos 
compromissos internacionais poderão ser resgatados ra-
pidamente. -

Chamamos, portanto, de forma confiante o reStO- do 
mundo, a comunidade financeira internacional, erii esPe
cial, a voltar a ajudar o Brasil a crescer. Para tanto, só 
conseguiremos manter um crescimento sustentado, den
tro da meta de elevar o PIB entre 7 e 8% ao ano; se che
garmos ao final da dêcada de 80 com um investimento 
bruto da ordem de 24% do PIB. E, para que isto seja 
possível, precisamos limitar, como bem frisou o Ministro 
Dilson Funaro, para a faixa de 2 a 2,5% do PIB, ao ano, 
nossas transferências reais de recursos para o exterior. 
Isto porque a transferência que hoJe se dá de dt:ntro para 
fora do País, na forma de saldo comercial necessârio 
para cobrir as despesas com pagamentos. de fatores, 
como os juros da dívida, compromete o crescimento eco~ 
nômico sustentado, seja porque desloca para o exterior 
parte da poupança gerada internamente, seja porque li
mita a capacidade de importação de máquinas e equipa
mentos para expansão da capacidade industrial brasilei
ra e a necessária absorção pelo mercado de trabalho de 
u.m milhão de novos profissiáiiais de nível médio e supe
nor por ano. 

Outro aspecto importante entra em cálculo do Gover
no para reduzir a 2% do PIB o limite de transferência de 
capital para o exterior:· o fato de termos que aliviar a 
pressão sobre o déficit público, umã vez que o_ dese
quilíbrio financeíro do Governo estã ligado às contas ex
ternas. 

O Plano de Metas do Governo mostra, no capítulo 
"Equação do Crescimento", os indícios-da estratêgia. O 
penúltimo item da página 5, da: parte IV, relatiVo ao "Fi
nanciamento do Piano de Metas", diz: 

"A sustentação do crescimento económico brasi
leiro, ao longo dos próximos anos, depende -de um 
esforço adicional de poupança para obter os recur
sos indispensáveis à expansão do capital produtivo 
nacional. Embora seja possível uma renegociação 
substancial da dívida externa que torne disponível, 
no futuro próximo, alguma poupança externa, o 
País deverá estar disposto a realizar de modo inde
pendente seu destino de maturidade económica, 

qualquer que seja o resultado da negociação exter
na, com ou sem colaboração da comunidade finan
celra internacional." 

Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as alter
nativas em estudo, que, na verdade, vêm sendo pensadas 
dentro do Governo jã algum tempo, prevêem a inclusão 
de uma cláusula, no próximo acordo, que atrela a trans
ferêcia real de poupança para o exterior ao desempenho 
da balança comercial e mesmo das exportações como 
forma de garantir um patamar máximo atê onde poderia 
ir o esforço da economia brasileira sem comprometer o 
crescimento interno. 

Não se trata, portanto, de nenhuma medida mais du
ra, como a moratória, mas aperias o aprofundamento da 
negociação da dívida externa em termos concretos. Se os 
"empréstimos compulsórios'; devem render algo em tor
no de 47 bilhões de cruzados, a redução do serviço da 
dívida na& proporções anunciadas deverá representar 
algo em torno de 70 bilhões de cruzados, conforme ava
lia o Ministro do Planejamento João Sayad. 

O Brasil está dando sua contribuição. Exigir mais sa
crifícios de nosso povo ê impossível; cabe agora aos ban
cos estrangeiros credores participar ativamente do Pro
grama de Metas, numa autêntica volta dos tempos de 
Robin Hood, quando a política consistia em tirar dos ri
cos para ajudar os pobres. Até porque ê uma criminosa 
anomalia do sistema financeiro internacional exigir dos 
países em desenvolvimento transformarem-se em expor
tadores de divisas para os países ricos. 

Falta, sem dúvida, generosidade às nações ricas para 
perceberem que não se conseguirá rearrumar a ordem 
económica internacional neste final de década, tão bene
ficiadas pela baixa dos custos das matêrias-primas, se os 
mercados consumidores não crescerem além das suas 
própriaS fronteiras. 

Falta também sensibilidade às nações ricas, Di medida 
em que não aceitam o fato de o atual Governo brasileiro 
mudar o rumo das negociações: d1.1rante o ciclo militar, 
primeiro o Governo acertava com os credores e depois 
adaptava a economia interna aos acordOs feitos ná exte
rior. Agora invertemos a sistemática.. Primeiro acerta
mos as finanças do País e, depois, vamos renegociar a 
dívida externa e adaptá-la às nossas possibilidades de pa
gamento. 

A título de contribuição, mas ao mesmo tempo sem 
querer apresentar soluções acabadas, acredito que o pa
cote da renegociação da dívida em bases mais favoráveis 
para o País deveria ser precedido de uma rigorosa audi
toria sobre a origem dos empéstimos e sua destinação, 
com a simultânea interrupção dos pagamentos até que 
tal situação seja esclarecida. 

Só, então, depois o Governo deveria SUbmeter aoS cre
dores uma proposta completa de renegociação da dívida 
na q~al são ingredientes índispensáveis à redução subs
tancial das taxas de juro e do spread; transformação dos 
empréstimos de empresas estrangeiras em investimentos 
de riscos; e a capitalização parcial do pagamento de ju
ros, atrelando as remessas a uma parcela fixa do valor 
das nossas exportações. 

Na realidade, nada pagamos hoje, a título de amorti
zações, aos bancos comerciais, somente o fazendo em re
lação aos organismos internacionais de crêdito. Desta 
forma, o mais viável agora seria um reescalonamento 
que abrangesse um longo período, numa base pluria
nual, para que não deva ser renegociada a cada ano, con
forme o fazemos, atualmente. 

Tgdavia, é fácil verificar que, para tõdas essas so
luções, serão imprescindíveis a confiança dos credores e 
disposição para fazer certas cõn"c"essõeS: 

Concluindo, -Sr: Presid~~te~ Srs. Senad-ores, no _amplo 
processo de renegociação das dívidas externas, cada pais 
tem um papel importante e deve assumi-lo integralmen
te, porque_é_ da-competente prot~gonização de execução 
de papéis diversos que emergirão bons resultados. 

Dentro de um quadro que favorece o fortalecimento 
do Mercado Comum Latino-Americano, o Brasil e Uru
guai, sem esquecer nossos irmãos argentinos-, jogam um 
papel indispensável na reformulação do sistema financei
ro mundial. Uma nova ordem internacional exigirá das 
nações ocidentais a compreensão de que os acordos de 
comércio, sejam eles bilaterais ou negociados no âmbito 
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do GATI, não podem servir apenas para abrir a guarda 
das nações importadoras para as exportações dos países 
ricos. 
_ Em síntese, ê preciso que os pafses envolvidos na ques

tao compreendam a dramática situação existente e reve
jam suas propostas, a fim de buscarem soluções conjun
tas que viabilizem a questão do endividamento e:x.temo e 
garantam a recuperação de um sistema económico inter
nacional fortalecido e equilibrado, onde o livre comêrcio 
entre as nações seja um exemplo de dignidade e respeito 
mútuo, país, a miséria, o desemprego e a desesperança 
não se compatibilizam com a democracia. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. {Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
O DA C'! R SOARES NA SESSÃO 30-4-86 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Llder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 
~A Bancada do Estado de Rondônia, com assento na 

Camara dos Deputados e no Senado Federal, há cerca de 
um mês, iniciou um processo de denúncia que foi enca
minhado inicialmente a esta Casa e, concomitantemente, 
à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senhor 
Presidente da república, denúncias essas que indiciam 
de forma inapelável e comprometedora, o Governado; 
nomeado do Estado de Rondônia, Sr. Ângelo Angelim. 

Nessas denúncias, a Banda Federai do Estado de Ron
dônia, como jâ disse, representada no caso por cerca de 
mais de 80% dos seus parlamentares, afirmou, não ape
nas a esta Casa como à outra e ao Presidente da Repúbli
ca, que o Sr. Governador de Rondônia vem dilapidando 
os recursos ·do Estado, vem se locupletando com o di
nheiro público, em detrimento dos interesses da popu
lação e do próprio desenvolvimento de Rondônia . 

Levamos ao Presidente da República farta documen
tação onde se comprovam, suficientemente, as acusações 
que formulamos no Senado, na Câmara dos Deputados 
e também através da imprensa, e que foram levadas às 
autoridades federais responsáveis pela nomeação desse 
Governador. 

Dois parlamentares federais, dos dez que compõem a 
Bancada de Rondônia. no Congresso, estão solidários 
com o·Governador, e têm, em pronunciamentos formu
lados na Câmara dos Deputados, procurado contestar as 
acusações _que temos feito. Ontem, inclusive, o Deputado 
Oreste Muniz, em discurso que leu na Câmara dos De
putados - de certa forma, longo- defendeu o Gover
nador, acusando-nos de estarmos cometendo o_crime de 
calúnia contra o Governador, porque os fatos que de
nunciávamos não seriam verídicos, não seriam verdadei
ros e não teriam nenhuma procedência. A mesma coisa 
fez, hoje, o Deputado O lavo Pires, também do PM DB de 
Rondônia, dizendo, dentre outras coisas, que o Gover
nador ê honesto, é idóneo, que o Governador vem diri
gindo os destinos de Rondônia com a absoluta honesti
dade, com absoluta seriedade, com absoluta idoneidade. 
Lembro a V. Ex• que, no dia 4 de maio de 1985, quando 
o Senhor Presidente da República encaminhava ao Sena
do Federal o nome do Governador, o nome do Sr. Ange
lo Angelin à apreciação do Senado rara que Sua E;t(ce
lência o Senhor Presidente da Repúbtka pudesse, em se
guida, nome~-lo para Governador de Rondônia, eu le
vantava,_ aqu1 no Senado, sérias objeções à idoneidade 
do Sr. Angelo Angeiin, rara ocupar tão importante 
função quanto a de Governador do Estado de Rondô
nia, e trazia a esta Casa documentos irrefutáveis, inclusi
ve fornecidos pela Justiça do Estado de Rondônia. Do
cumentos esses que não poderiam, de forma alguma, ser 
contestados, porque expedidos por autoridade insuspeita 
e retirados de autos que transitavam por diversas varas 
cíveis da "Justiça do Estado de Rondônia. 

Mas, apesar disso, o Sr. Ângelo Angelin foi nomeado 
Governador e, nesse interregno de praticamente dez me
ses, ele cqmeteu tanto~ absurdos na condução dos negó
cios do Estado, que terminaram por levar toda a Banca
da Federal e, no caso do Senado da República, toda a 
Bancada de Rondônia, representada por mim, pelo Se
nador Claudionor· Roriz:, e pelo Senador Gaivão Modes
to, ambos do PMDB, a pedir ao Senhor Presidente da 
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República a exoneração do mencionado Governador, 
pela prática de atas de corrupção, pela prâtica de irregu
laridades no trato da coisa pública no Estado de Rondô
nia. Conosco também foram ao Senhor Presidente da 
República mais cinco Deputados fedúaiS, -éom-Pientan
do a bancada de oito parlamentares federais, de dez que 
Rondônia tem hoje, porque um dos no~sos Qeputados 
federais está com seu título transferido para Brasflia, 
onde será candidato ao Senado da República, nas 
eleições de 15 de novembro. 

Sr. Presidente, recebemos ontem, dentro dessa quanti
dade imensa de denúncias que nos chegam _do Estado 
contra o Governador Ângelo Angelin pela prática de 
corrupção, um processo que teve origem no Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia, com cento e noventa e 
nove páginas, processo esse que foi encaminhado, ontem 
mesmo, pelo Presidente do Tribunal de Contas do Esta
do de Rondônia, Conselheiro Josê Batista de Lima, ao 
Presidente da Assembléia Legislativa daquele Estado, 
Deputado Amizael Gomes da Silva, pi-ocesSO esse que 
compreende os autos de uma inspeção especial, realizada 
pelo Tribunal de Contas do Estado, relativamente à 
construção de estradas vicinais em apenas qUatro mu
nicípioS âo Estado de Rondônia, municípios es_ses que 
são: Ji-Paruná, Guajará-Mirim, Cacoal e Presidente Mé
dici. 

O Governador de Rondônia desenvolveu farta propa
ganda pelos jornais, pela televisão e pelo rádio, dando 
conta à população do Estado de que havia construído 
seis mil quilómetros de estradas vicinais, apenas atê ja
neiro ou fevereiro deste ano, em um período de cerca de 
seis meses. 

Nós que conhecemos o Estado e o percorremos per
manentemente sempre tivemos dúvidas desses trabalhos, 
porque não encontrávamos, em parte alguma do Estado, 
essas estradas construídas; ao contrário, encontrávamos 
sempre, em nossas andanças pelo Estado, reclamações 
dos parceleiros, reclamações das classes empresariais, no 
sentido de que os produtos agrícolas não estavam poden
do ser comercializados, porque as estradas não permi~ 
tiam o tráfego para o escoamento dessa produção. 

Para alegria nossa, e digo alegria é apenas porque essa 
inspeção especial, realizada pelo Tribunal de Contas do 
Estado acaba de caracterizar nossa denúncia, acaba de 
ídentificar, de indiciar, definitivamente, o_ Gc:werno do 
Est~do como efetivamente corrupto. como efetivamente 
ladrão, como efetivamenle corrupto e ladrão - repito, 
Sr. Presidente, Srs.. Senadores - e esse documento está 
em meu poder e vou ler, para conhecimento desta Casa, 
algumas peças dele. 

Quero informar ao Senado da República que esse do~ 
cumento, neste momento, já se encontra ern mãos do Se
nhor Presidente Josê Sarney e encaminhado, hoje, por 
nós, pelos três Senadores de Rondônia que têm assento 
nesta Casa, ao Senhor Presidente da República, nestes 
termos: 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Sarney 

Brasília, 30 de abril de 1986 

Digníssimo Presidente da República Federativa do Bra
sil 
Palf1cio do Planalto 

Senhor Presidente, 
Em aditamento à farta documentação encami

nhada a Vossa Excelência que incrimina, pela práti
ca de corrupção, o Governador Angelo Angelin, de 
Rondônia, pedimos vênia, para, desta feita, encami
nhar, igualmente, cópiaS dos autos do Processo n~" 

0678, lCER/86, do Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia que traiam da lnspeção Especial reali
zada no Departamento de Estradas de Rodagem da
quele Estado, pelo Tribunal de Contas de Rondô
nia. 

Os referidos autos foram encaminhados à Presi
dência da Assemblêia Legislativa do Estado pelo 
Presidente do Tribunal de Contas, para constituir 
prova contra o Governador Angelo Angelin, na CPI 
que apura irregularidades praticadas naquele Ór
gão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIQI:'fAL (Seção II) 

Informamos a Vossa Excelência que os autos da 
mencionada Inspeção Especial realizada pelo Tribu
nal de Contas do Estado, fazem referência apenas a 
quatro municípios do Estado (Ji-Paranã, Presidente 
Médici, Cacoal e Guajará-Mirim) restando os de
mais, onde os mesmos crimes foram praticados, 
com desvio de quantia vultosa em favor de terceiros. 

O relatório final de referida Inspeção Especial (doe. 
anexo), diz textualmente, o seguinte nas suas conclusões: 

"Durante os trabalhos_de inspeção, tanto na par
te documental quanto na operacional, observamos 
que as irregularidades se sucederam, numa evidente 
prova da má administração do erârio público. 

São conclusões da Inspeção Especial realizada pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em relação 
à construção desses seis mil quilómetros de estradas: 

"Tal afirmativa encontra guarida na série deres
trições apontadas ao longo deste relatório, com res
paldo nas normas que regem a administração públi~ 
ca. 

Ressaltamos o fato de que, dos 1.150,5 km de es
tradas a serem efetivamente recuperadas, nos qua
tro municípios objeto da nossa inspeção, foram da
dos como executados apenas 678,1 km que repre
senta apenas 58,94% da obra contratada, nesses 
Municfpios. Para essa informação, há ainda o agra
vante de que as obras apresentadas como executa
das e, por consegUinte, efetivamente pagas, na ver~ 
dade não o foram, como demonstram os nossos en
genheiros em seus minudentes relalórios têcnicos. 

Em face do _exposto, encaminhamos este rela
tório as Conselheiro Hélio Máximo Pereira, para as 
considerações que julgar necessárias. 

E o relatório 
Porto Velho, 9 de abril de 1986. 
Ass.) Luiz Gomes da Silva Filho, Téc. de Contro

le Externo; José Ribamar Adriano da Silva, Téc, de 
Controle Externo; Jair Dandoline Pessetti, Ag. de 
Controle Externo; Flávio Barbosa da Matta, Enge
nheiro Civil; Luiz Carlos Fernandes, Engenheiro 
Civil." 

Desnecessário dizer, Sr. Presidente, que todos 
nós estamos profundamente preocupados com o di
ma de imoralidade reinante no nosso Estado, em ra
zão do que, mais uma vez, reiteramos a Vossa Exce-
lência a necessidade urgente de uma solução para 
tão grave problema, aliás, já apresentada a Vossa 
Excelência. 

Nesta oportunidade _reiteramos protestos de 
apreço e admiração. - Claudionor Roriz- Gaivão 
Modesto - Odacir Soares. 

Então, Sr. Presidente, .. considerando apenas o volume 
d~ obras pagas e não executadas nesses quatro municf-

- pios, pelo preço da construção de um quilôrnetro de es~ 
trada de terra no Estado de Rondônia, estimamos que 
apenas nesses quatro munidpios o Governador Ângelo 
Angelim tenha desviado mais de 30 bilhões de cruzeiros 
antigos, cerca de 30 milhões de cruzados. 

Deve esta Casa considerar, no entanto, que o Gover
nador contratou para todo o Estado de Rondônia seis 
mil quilômetros de estrada. Desses seis mil quilómetros, 
apenas nesses quatro municípios, ele pagou obras que 
não foram realizadas relativamente a pelo menos qui
nhentos quilómetros de estrada de obras contratadas, re
cebidas e pagas e não realizadas, repito. 

O Deputado Orestes Muniz tem razão quando defen
de, como defendeu ontem, o Governador Ângelo Ange
lim e diz que nós o estamos caluniando. Relativamente à 
questão das estradas, o Diretor de Operações do Depar
tamento de Estradas de Rodagem e a autoridade respon
sável pelo recebimento das obras não executadas e pa
gas, é um engenheiro que foi colocado nessa função pelo 
Deputado Orestes Muniz. 

E tem mais, Sr. Presidente. A CPI que foi instaurada 
na Assembléia Legislativa do Estado para apurar atas de 
corrupção praticado, com9 esse do Departamento de Es
tradas de Rodagem do Estado, foi requerida pelo Depu· 
tado Jeuzy Badocha, que integra a bancada do PMDB 
naquela Casa. E diz o Deputado Olavo Pires, hoje, no 
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seu discurso na Câmara dos Deputados, que o Deputado 
Jeuzy aadocha declarou ontem na imprensa que estâ sa
tisfeito com o andamento dos trabalhos. Todos nós sabe
mos que ele está satisfeito, porque, na realidade, ele sa~ 
bia que no Departamento de Estradas de Rodagem, ór
gão diretamente vinculado ao Governador, praticavam
se atas de corrupção dessa natureza. Ele estâ satisfeito 
porque ele sabia que o Governador Ângelo Angelin ê 
corrupto, vem praticando atas de corrupção, vem rou
bando descarada e deslavadamente o Estado de Rondô~ 
nia, e o Deputado Jeuzy Badocha não concorda comes~ 
ses atas que o Governador vem praticando. 

Quando o Deputado Olavo Pires diz que o Deputado 
Jeuzy Badocha estava satisfeito com os trabalhos da 
CPI, pretendendo induzir a Câmara dos Deputados no 
sentido de que nada se apurara, no mínimo o Deputado 
O lavo Pires está desatualizado, no mfnimo estâ desinfor
mado, porque este é um processo que tramitou publica~ 
mente no Tribunal de Contas do Estado, as verificações, 
as inspeções foram realizadas por têcnicos do Tribunal, 
por engenheiros do Tribunal, e todo o Estado de Rondô
nia sabia que essa inspeção estava se realizando, e vem o 
Deputado O lavo Pires hoje dizer na Câmara dos Depu
tados que as estradas foram construfdas, que o Governo 
contratou as obras, que as estradas foram construídas e 
outras colocações desse tipo. No mínimo implica em que 
o Deputado está desinformado ou está usando de mâ-fé, 
porque, talvez, tenha interesses inconfessáveis dentro do 
Estado de Rondônía. 

Temos recebido denúncias de alguns desses interesses, 
e (!Sta111os levantando, estamos pedindo aos denuncian
tes que- nos mandem a documentação relativa - segun~ 

do as denúncias que recebemos até este momento - à 
venda de máquinas usadas por firmas ligadas ao Deputa
do, ao Governo de Rondônia- máquinas essas que não 
teriam sido recebidas, já por dois municípios do Estado, 
porque seriam máquinas usadas e máquinas, portanto, 
imprestãveis, Mas essa denúncia nós não podemos 
confirmá-la, porque não recebemos ainda a documen~ 
tação correspondente. E nós temos um comportamento, 
nesta Casa, de só trazer para cá. denúncias que possam 
ser comprovadas materialmente, como as que trouxemos 
aqui no decorrer deste último mês, e denúncias estas que, 
neste momento, se exaurem totalmente porque temos um 

_ documento do Tribunal de Contas, um processo do Tri
bunal de Contas com o relatório conclusivo, onde fica 
caracterizada a prática de atos de desonestidade e cor~ 
rupção pelo Governo do Estado de Rondônia, pelo Go~ 
vemador Ângelo Angelin. 

Dizia eu_ ontem, no Congresso Nacional, até advertin
do o Congresso e a Nação em conseqUência, que o Go~ 
vernador Ângelo Angelin ainda não foi preso, ele ainda 
está solto. Mas nós esperamos que nas próximas 24 ho
ras ete tenha a sua prisão administrativa decretada, por~ 
que ele ê Governador nomeado. Nós esperamos porque 
a qualidade das irregularidades praticadas, a contundên~ 
cia das denúncias são irrefutáveis, e porque não fomos 
nós, os Senadores, e nem fomos n6s os Deputados fede-
rais, nem fomos nós os Deputados estaduais, não foi a 
Assembléia Legislativa do Estado quem apurou as irre
gularidades: quem apurou as irregularidades que são ob
jeto, inclusive, desse volumoso processo de 199 páginas, 
com data de ontem, 29 de abril- e que vou encaminhar 
à Mesa, para que o Senador José Fragelli, para que a 
Mesa do Senado tenha conhecimento pleno desses docu
mentos - quem as apurou e encaminhou esses doeu~ 
mentos foi o Presidente do Tribunal de Contas de Ron
dônia, e o processo foi encaminhado ao Presidente da 
Assembléia Legislativa. 

Diz o Oficio: 

Ofício n9 313/86-GPPorto Velho- RO, 29 de ãOril de 
\986 
Exm9 Sr. 
Deputado Amiazel Gomes da Silva 
Digníssiri1o Presidente da Assemblêia Legíslativa 
Nesta 

Sr. Presidente: 
Atendendo a solicitação de Vossa Excelência, 

através do Ofício n9 P/122/86, encaminhamos em 
anexo, cópia dos autos do processo n9 
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678/TCER/86, que tratam da inspeção especial rea
lizadas nas estradas vicinais deste Estado, objetivan
do apurar denúncias feitas contra o Departamento 
de Estradas de Rodagem - DER e de interesse da 
Comissão Parlamentar de Inquérito dessa augusta 
Assembléia Legislativa. 

Com a expressão do nosso maior apreço, 
colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer in
formações que Vossa Excelência julgar necessária. 

Atenciosamente, José Baptista de Lima, 
Conselheiro-Presidente. 

E tem mais, Sr. Presidente. -~nicialmente, essas denún
cias não foram sequer formul~das J?Of nós. Essas denún
cias não foram sequer formuladas por mim, não foram 
sequer formuladas pelo Senador Claudionor Roriz, não 
foram sequer formuladas pelo Senador Gaivão Modes
to, essas denúncias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foiam 
formuladas pelo Prefeito de Ji-PD.raná, Sr. Waldemar 
Camata, que é irmão, inclusive, do_ Go~ernadoi- ·do 
Espírito Santo, e que integra o Partido do Movime~to 
Democrãtico Brasileiro em Rondônia. 

No documento inicial, didgído ao Tribunal de Contas 
de Rondônia, e com data de 25 de novembro de 1985, diz 
o Conselheiro Hélio Máximo Pereira o seguinte: 

Exm<> Sr. Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia 

Hélio Máximo Pereira, Conselheiro, eStdbado 
no art. 25, letra d, ln fine, do Regimento Interno da 
Corte requere, de V. Ex~. providências necessárias 
para o esclarecimento de irregularidades que vem 
sendo denunciadas a respeito dos contratos para re
cuperação das estradas vicinais do Estado. 

A denúncia mais recente foi feita pelo Prefeito de 
Ji-Paraná, Sr. Waldemar Camata, no progfama 
"Jornal de Rondônia''. da TV Rondônia, do dia 21-
11-85, quando justificou recursos de um 6íihão de 
cruzeiros, repassados pelo Estado, para recuperação 
de estradas vicínais, alegando que a firma contrata
da pelo DER havia .. abandonado" as obras. 

A denúncia do Sr. Prefeito de Ji-Paraná contras
ta com as declarações públicas do Exm<> Sr. Diretor 
do DER, Dr. Rigomero Agra, que anuncia a reguia=-
ridade no andamento das obras em recuperação de 
seis mil quilómetros de estradas vicinais, informan
do que 60% já foram concluídas. 

Estando entre a competência e a jui:isdição do 
Tribunal de Contas (art. 7<>) o acompanhamento e a 
execução dos contratos, planos de ação e programas 
de trabalho, bem como avalia os resultados alcança
dos pelos administradores, reintero o pedido de ins
peção documental e operacional nas obras_ de Ji
Paraná e Guajarã Mirim, Para, verificando irieS:ufa
ridades, proceder inspeção em todos os contratos 
referentes às recuperações dos 6.000 (seis mil) quiló
metros de estradas vícinaís. 

Nestes termos, pede _deferimento 
Porto Velho, 25 de novembro de 1985. 

Conselheiro Hélio MB.ximo Pereira. 

E tem mais, Sr: PreSidente: outra denúncia que tam
bém gerou esse processo foi da Câmara de Vereadores 
do Município de Cacoal, em oficio com data de 1<> de 
abril deste ano. Não somos nós, é a Câmara de Vereado
res de Cacoal, do Município de Cacoal, qUe foríi:iCiuSíve 
inspecionado. Denúncia que está comprovada pelo Pro
cesso de Inspeção Especial realizada pelo Tribunal de 
Coritas do Estado. Diz a Câmara Municipal de Cacoal: 

ESTADO DE RONDONIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL 

Oficio n~t 48/86 - CMC.Cacoal, !Q de abril de 
1986 

Ao ExmQ Sr. 
Dr. Josê Baptista de Lima 
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal 
De Contas do Estado de Rondôniã. 

Sr. Conselheiro, 
A Câmara Municipal de Cacoal/RO aprovou, a 

pedido do_ Vereador José Emílio Mancuso de Al
meida, o envio a V. Ex• do presente ofício, parare
latar a V. Ex~ o que segue: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1- O Governo de Rondônia, atravês do Depar
tamento de Estradas de Rodagem/R O, assinou con
trato (n<> 249/85-PGE, de 18-9~85, pubHcado no 
Diário OficialfRO, de 27-9-85, pág. 3, Edição n"' 
9.30) com a Firma Triunfo Construtora Ltda., para 
execução de serviços de manutenção rodoviãria ro
tineira e preventiva 11as rodoxias vi<:_inais Rurais, lo

-calizadas nos Municípios de Ji-Par~ná, Preside~~e 
Médici e CacoaljRO, cujo valor global era de Cr$ 
6.267, 788.000 (seis bilhões, duzentos e sessenta e 
sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil cruzei
ros), verba esta, segundo informações, oriunda do 
Governo Federal. 

II - Pelo referido contrato, o Município de Ca
coal deveria ser beneficiado com a manutenção de 
472 Km. Porém, na realidade, segundo c-onstatamos 
não foram recuperados nem l 00 Kms de estradas, 
mas a Firma Triunfo Construtora Ltda., reCebeU do 
Governo de Rondônia um montante referente a re
cuperação de 279 Km. 

III- Então, pelo exposto, solicitamos os présti
mos de V. Ex~ para interceder junto ao Departa
mento de Estradas de RodagemjRO, para verificar 
a veracidade de tais fatos. 

Certos da preciosa atenção de V. Ex•, 
despedimo-nos renov~do protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, José EmíliO Mancuso de Almeida, 
Presidente CMC. 

Então, Sr. Presidente, hã outras denúncias em relação 
a outros atas de corrupção praticados em outros órgãos 
do Estado e que jâ foram, inclusive, objeto de discursos 
proferidos nesta Casa pelo Senador Gaivão Modesto, 
pelo Senador Claudionor Roriz, e que já foram objeto de 
discursos pronunciados na Câmara dos Deputados pelo 
Deputado Francisco Erse, pelo Deputado Assis Canuto, 
pelo Deputado Francisco Sale.s, e na Assembléia Legisla
tiva do Estado. Essas denúncias são formuladas, inclusi
ve, por ilustres representantes do PMDB, como se pode 
verificar por essa CPI que na Assembléia Legislativa 
apura a não realização, a não construção dessas estradãs 

- - CPI exatamente requerida, solicitada pelo Deputado 
Jeazy Badocha, que integra o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro naguele Estado. 

Então, Sr. Presidente, eu desejava, com estas palavras, 
deixar claro que não estamos fazendo denúncias_infun-
dadas; estamos denunciando o Governador do Estado 
de Rondônia pela prática de corrupção, de roubo, basea
dos em documen!os que temos em nosso poder, docu
mentos esses que estão sendo, neste momento, ampla
mente ratificados por um processo concluso,_ por um 

-PrOcesso concluído que já está em poder da CPI da As
sembléia Legislativa, processo esse que foi realizado em 
inspeção especial pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia. Então, compete agora ao Governador de 
Rondônia, ao Governador nomeado de Rondônia, ir ao 
Tribunal de Contas para desmentir o Tribunal, para conM 
testar aquilo que está exaustivamente apurado nesse pro
cesso que se desenvolveu ao longo de três meses, que ou
viu pessoas, que ouviu os prefeitos, que ouviu vereado
res, que ouviu as empreiteiras: que percórreu as estradas 
que deveriam ter sido construídas; que fotografou o ma
to, verdadeira noresta naquelas estradas que deveriam 
estar abertas e com tráfego permanente- processo esse 
incontestável, irrefutável, indesmentível. 

ficam, portanto, completamente comprovadas as de
núncias que já formulamos aqui nesta Casa, para que 
não paire nenhuma dúvida de que estaríamos movidos 
por interesses subalternos- porque não temos nenhum 
interesse vinculado ao Governo do Estado de-Rondônia, 
não temos nenhum interesse tramitando em repartição 
nenhuma do Estado, e o nosso interesse é apenas aquele 
de manter o ritmo de crescimento, o ritmo de desenvolvi
mento do Estado de Rondônia, lamentavelmente inter
rompido com a nomeação e com a posse desse Governa
dor corrupto, que vem deslustrando as tradições, vem 
deslustrando o passado do povo de Rondônia, deslus
trando o passado de trabalho de um povo que penetrou 
na floresta, que abriu a floresta, que habitou a floresta, e 
que hoje está constituindo um dos EstadOs mais progres
sistas deste País. 

Terça-feira 19 2891 

Nós temos hoje em Rondônia uma população estima
da ein I rriilhão e 500 mil habitantes, população esta que 
está dentro das florestas sem poder retirar o seu arroz, o 
seu café, o seu milho, o seu cacau porque o Governador 
de Rondônia estã roubando, destavadamente, os recur
sos qUe deveriam ser aplicados na construção e na manu
tenção das estradas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as palavras, 
por enquanto, que desejávamos pronunciar nesta Casa, 
porque outros discursos serão proferidos pelos eminen
tes Senadores Claudíonor Roriz e Gal vão Modesto no 
momento oportuno, provavelmente na próxima sexta
feira ou no início da próxima semana, trazendo outros 
documentos irrefutáveis para o conhecimento do Senado 
.da República e, conseqUentemente, para o conhecimento 
da Nação. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ODAClR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Oficio nQ 313/86-G P 1 

Porto Velho~RO, 29 de abril de 1986 
Exm~" Sr. 
Deputado Amizae_l Gomes da Silva 
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa 
I'!_ esta 

Senhor Presldent~ 
Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, através 

do Ofício n"' P/122/86, encaminhamos em anexo, cópia 
dos autos do Processo n"' 0678fTCERJ86, que tratam da 
fnspeção Especial realizadas nas estradas vincinais deste 
Estado, objetivando apurar denúncias feitas contra o 
Departamento de Estradas de Rodagens-DER e de inte
resse da Comissão Parlamentar de Inquérito dessa Au
gusta Assembléia Legislativa, 

Com a expressão do nosso maior apreço, colocamo
r.os ao inteiro dispor para quaisquer informações que 
Vossa Excelência julgar necessária. 

Atenciosamente, José Baptista de Lima, Conselheiro 
Presidente, 

UJLICt:;_t;tA. 

JO.EN --1·---. VOlH tw. ___ l_l~ 

•o~n Ew • ..,..c::_.-__.,:__ 

-·--------
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Exm~' Sr. Presidente do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia 

Hélio Máximo Pereira, Conselheiro, estribado no art. 
25, letra d, in fine, do Regimento Interno da Corte, re
quere, de V. Ex• providências necessârias para o esclare
cimento de irregularidades que vêm sendo denunciadas a 
respeito dos contratos para recuperação das estradas vi
cinais do Estado. 

A denúncia mais recente foi feita pelo Prefeito de Ji
Paraná, Sr. Waldemar Camata, no programa "Jornal de 
Rondônia", da TV-Rondônia, do dia 21-11-85, quando 
justificou recursos de hum bilhão de cruzeiros, repassa
dos pelo Estado, para recuperação de estradas vicinaís, 
alegando que a firma contratada pelo DER havia "aban
donado" as obras. 

A denúncia do Sr. Prefeito de Ji-Paraná contrasta com 
as declarações públicas do Exm~' Sr. Diretor do DER, 
Dr. Rigomero Agra, que anuncia a regUlãffdade no an
damento das obras em recuperação de seis mil quilóme
tros de estradas vicinais, informando que 60% Já fõram 
concluídas. 

Estando entre a competência e a jurisdição do Tribu
nal de Contas (art. 7~') o acompanhamento e a execução 
dos contratos, planos de ação e programas de trabalho, 
bem como a avaliação dos resultados alcançados pelos 
administradores, reitero o pedido de inspeção documenR 
tal e operacional nas obras de Ji-Paraná e GuajaráR 
Mirim, para, verificando irregularidades, proCeder ins
peção em todos os contratos referentes às recuperações 
de 6.000 (seis mil) quilómetros de estradas vicinais. 

Nestes termos, pede deferimento. Porto Velho, 25 de 
novembro de 1985. - Conselheiro Hélio Mâximo Perei
ra. 

PORTARIA N• OI3/TCER-86 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Designar Comissão composta pelos Técnicos de Con
trole J;xterno Lui_z_Qomes da Silva_ Filho e José Ribamar 
Adriano da Silva, mais os servidores Flãvio Barbosa da 
Matta- Engenheiro Civil e Jair Dandoline Pessetti
Agente de Controle Externo, para sob a presidência do 
primeiro, realizarem inspeÇão documental (DER- Ca
pital) no período de 29 a 31-1-86 e Operacional nas obras 
realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
-DER, nos Municípios de Ji-Paraná- RO, no perío
do de 2 a 7-2-86 e Guajará-Mirim- RO, no período de 
16 a 21-2-86, conforme decisão plenária realizada no dia 
3-I2-85. 

Bader Massud Jorge, Presidente em exercício. 

PORTARIA N• 042/TCER-86 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Designar Comissão composta pelo Técnico de ConR 
trole Externo Luiz Gomes da Silva Filho, os servidores: 
Jair Dandoline Pessetti, Flávio Barbosa_da Matta e Luiz 
Carlos Fernandes, para sob a presídéncia do primeiro, 
realizar inspeção especial nas obras do DER (Departa
mento de Estradas de Rodagem) nos municípios de Ca
coal, Presidente Médici (RO), no período de 19-3--86 a 
28-3-86. 

José Baptista de Lima, Conselheiro-Presidente. 

ANEXOS 
GOVERNO DO ESTADO DE R0ND0NIA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM 
TOMADA DE PREÇOS 

Edital n~' 031/CPLMO 

O Governo do Estado de Rondônia, através do De
partamento de Estradas de Rodagem - DER-RO, torna 
público a todos quantos possam interessar, que farã rea
lizar às 9:00 horas do dia 22 de agosto de 1985, na sala 

-onde funciona a CPLMO - Comissão Permanente de 
Licitação de Materiais e Obras, localizada no edifício 
sede da Secretaria de Estado de Administração, cito, a 
Avenida Farquar na Esplanada das Secretarias, em Por
to Velho, licitação objetivando a Seleção de Empresas de 
Engenharia para Serviços de Manutenção Rodoviãria 
Rotineira e Prevenciva nas Rodovias Vicinais Rurais nos 
Municípios de A riquemes, Jarú, Ouro Preto D'Oeste, Ji
Paranâ, Presidente Médici, Cacoal, Espigão do Oeste, 
Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena, Colorado do 
Oeste e Guajarã Mirim, neste Estado. 

1 - Suporte legal 
1.1. A presente licitação tem fundamento no 

Decreto-lei n~" 66 de 2 de agosto de 1983, do Estado de 
Rondônia e Decreto Estadual n» 1.394 de 4 de agosto de 
1283., aplicando-se supletivamente, a Legislação Federal 
pertinente. 

2- Objeto 

2. l A presente licitação tem por objetivo os Serviços 
de Conservação em Rodovias não pavimentadas, descri
tas a seguir: 
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·01 

02 

03 

04 

05 

06 

0'7 

08 

09 

1C 

11 

12 

13 

14· 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

HOUOVJJ,s VJCJ!U,JS l<L1TU_,)S 

LC-35 - TB-G5 - L.D. 

J,C-65 - Tô-40 - L.D. 

LC-65 - TB-40 - L.E. 

LC-70 - TB-4C• - L. D. 

LC-70 - TB-40 - L.E. 

LC-60 - T3-6S I TB-EO 

LC- C:. O - '.:'B~~ (: 

I
LC- f O - 13R- 4 2 1 - L_),: . 

ic-so - n~-~21 - L.D. 

LC-20 -.TP-C>5 - L.D. 

~-05 - Tô~65 - L-E

LC-05 - TE-65 - L.D.1 

LC-00 -· TB-65 - L.D 

LC_-40 - Est .!·:iner. L.E. 

LC-40 - BR-~21 - R.Jamari 

LC-45 - l:'-R-364 L.D 

C-45 - BP--421 - L.E. 

- BE-421 - L.·o 

C-35 - ER-421 - L.D 

C-90 - Entre B-10 e B-0 

C-25 - TB-65 L.D. 

BR-65 L.D. 

BR- C~ 1 - L. D . 

- TB-20 - TB-0 

T O T A L 

.LOTE 02 

J-lUiHClPIO DE i•.RIQUI:::r:s 

J-:X'l . /J:I-: 
-----------

13,5 

25 

;; 

20 

1í 

8 

19,5 

17 

30 

15 

7,3 

13,9 

7,2 

7,..j 

26 

7,4 

15 

16,~ 

10 

30 

s,j 

18 

20 

360,9 
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I·HllHCj PJO DE 7-.RJ()UEJ·ll::S 

·-. --f;;:T./l:!·l-= 
:.0:0,2 

lTÊ!·: 

01 .LC-8S - 13R-36.t; - L.D . 

02 LC-7S - BR-36.; -~·-:;:...;). 42,2 

03 LC-40 - 13J>-36.t; - L.D. 15 

OIJ ~C-~5 - BR-421 - L.D. 1" 

os I' r-80 - BR-3G~ - L.D. , __ 
06 

I l ::..c.:. 55 - BR-364 - L.D. 32 

I 
T o T A L 

LOTE 02 

1-mNIClPIO DE JA:?.Ú 

JTEJ.jj . I 
RpDOVIAS VIt:ll~hiS RURAIS . EXT. /Ki·l 

01 1634 

02 1 632 

03 j632 

04 !628 
I 

05 :527 
I 

06 j632 
I 

07 i 625 

08 iG19 
' . 

09 1 c.17 

10 ir;os 

l 1 !r.o:: 

com }:m 

~após km 

após km 

após km 

apó;o km 

p/ 634 

p/ 627 

2pós }:m 

após l:ln 

25 25. 
10 10 

25 32 

25 1'[) 

12 12 

6 

4 

26 2? 

I 
25 

32 

1í 

26 

TO T:.:, L I 189 
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Linh~ - 10~/C3-A/L-4 

115 ·e ~4C~ 

32 

se 

- 172 

11G/1BG/8 

63 

188 

62 

... '80 

LOTI: 04 

TO T ;:._L· 

LOTE 05 

l·lU!HCÍPIO D:S OURO PRETO. D 'OESTE 

J. TEl-1 RODOVIAS VICÍN?.IS RURAIS 

01 ::,inha - 203 
02 201 
03 - 204 

I 
~ 

Terça-feira 19 2895 

!..:XT. /}:;: 

.t;G 

-'.4 

12,5 

O é: 

39,5 

40 

14 

26,5 

26 

13 

43 

312,5 

D::.T ./l:H. 

32 
26 
20 
26 04 102 

05 205 16 

. J~--~-------=------T~·-o __ T __ A __ L ------~~~~-----L~1~1_o ____ __ 
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15 

16 

17 

18 
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20 

21 

22 
23 

24 

25 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LTJ·Ii!J, 1 65 

LINlll; 101 

:;:;s•r. DO KH 16 

EST. DO Kl·~ 12 

LilmJ, 204 

~INHil . 20S 

LINHll. 206 

LIN!Ji;, 207 

LINH7'. ·208 

LINllll. 209 

LINIJ7; 106. 

LINil7; 102 

LINl:lh 98 

EST. DO AEROPORTO 

TRAV. JI-PARA~Á-LINEA 128 

-LI1~HA 13S 

LIJ1HA 108 

LINHA -118 

LIN!lA 123 

LINHA 125 

LINHA 127 

LI NBA 129 

EST. DO KJ.l 5 

EST. DO IThPIRE!-íl> 

26 LilmJ, NENE Gl'.ZZOL1 

27 \ 3 Lil'IJJ, 

~ L1Nilh 08 

Agosto de 1986 

--------

1 6 

8 

16 

l2 

1( . 

13 

13 

3 

3 

18 

12,5 

16 

22 

7 

10 

22 

1i 

8,5 

9 

-9 

1 o -5 

8 

9 

5 

9 

17 

13 

11 

327,5 
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LOTl.: 07 -----

----~+---------~----------~-------------------

Trnvcsú:io 17 

02 

03 'I·ravcss~o 140 

04 

05 

06 Km·20 

07 Km 2.3· 

08. 

09 8'? Linha 

10 Linha - 45 (J:üvorada D'Oeste) 

11 Surui· (hlvorada D'Oeste) 

12 Linha ~ 44 (Alvorada D'Oeste) 

13 Linha - 64 (Alvorada D'Oeste) 

LOTE 08 

l·lUNICÍPIO DE CJ\COAL 

ITEJ·: RODOVIAS VIÇINAIS RURAIS 

o 1 Linhc; Pioneiro 

02 
03 

P.>::unidc.s 

E 

Terça-feira 19 2897 

E>:'r. /F.i·: 

12,0 

35,0 

18,0 

6,0 

1 2 '(; 

15,0 

7,0 

.61 o 

5,Ç> 

10 

20 

10 

10 

. EXT./Kll, 

5,~ 

3,5 
"20,8 

Ccntinuz, 
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MUNlClPJO D~ C~COhL 

Continll.JCVO 
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~ • • o • I, 
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o~ LiP.hü 03 >< 12,7.---

05> lntcrmediár.ia 10,0 

05 04 16 'o 
07 Ccc1ão 14 'o 
08 05 ~ 7 '2 :i' 

09 !·~'uni z 14,ú 

10 .200 12 'o 
11 07 21 'o 
12 08 2~,3 

.'l 3 Travcssz-o 8/9 3' 4 

,;; Linha 09 7,3 

15 .E* 11 '5 

1? ··.1 o 8,5 

17 05 6,5 

18 06 6 ,.0 

19 01 21 '~ 
20 1A 9,0 

21 11 32,5 

22 13 28,0 

23 14, 6,5 

24 3 13,6 

25 Figueira 7·, 6 

26 4<1 8,0 

27 Paraná 13,0 

28 Chico J>.rruda 13,0 

-29 Leandro 16,0 

~o I·iuiraqui tã 6,0 

31 J.:a to Gro~so -10,0 

32 15 8,5 

33 15A 6,2 

Cc:1tl.--::'~ 
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LOT!: O<; 

1.1-nha Cristina 

" J.lnrtin Crause 

" Lae!rtc 

Bezerra 

" Zé Pastor 

TOTl~L 

LOTE 09 

MUNICÍPIO DE ESPIGiO n·o~ST~ 

RODOVIAS VIClNAIS RUicl:;IS 

Pnranã 

Leandro 

l·luircq'-"i tá 
J. Fernanéles/Cacho.eirinha 

Ponte Bonita 

Pont.e Queimada 

Petú 

9 Lotes 

L-O 

J:apa 80 

Rei Da'.>i 

Terça-feira 19 2899 

COntj m::H:i;:) 

c>: 'r. ;;:1; 

7,0 

3,0 

10,0 

1s;o 

472 

EXT./KJ.; 

22.0 

76.0 

32.0 

25.0 

21.0 

11.0 

17 .o 
30.0 

10.7 

31.0 

14.5 

C~ntinui! 
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Lini·. =- -, 5 

nre:;.:~::·- .. : 

Estr:=.:.,.a, ào Ribei:âio 

nam:.....- í ~ - F.ig-ucir~ 

L-8.; ;:apal 

Li~l-.:=: 2fl 

Est. := ::!-~f:alicio 
Est:,~ -::--=~stes 

Est .. c•sv<lldo Cruz

Est. C·lávo Bilac 

L-4f:: 

L-H 

narti:::.:s ·Tech 

TOT.AL 

LOTE 10 

1-lUNl CÍPlO DE PHlEi':TA DUPlO 

RODO\'IAS VlCDIAlS RUKZIIS 

L-BS - 1:2 4 /I~ 4 85 

L-7S -~K24/L-208 

Estr~da do Calcãreo 

Bar~o do Melgaço 

L-2í_ 

l 

27.0 

26.0 

11 .. 0 

19.5 

15- (1 

8.0 

8.5 

6 . .0 

6.2 

5.0 

6.5 

í5.0 

15,Q 

6.5 

465.40 

EXT ~ /li:!·~ 

26 

30 

79 

49 

32 

Agosto de 1986 
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Mrn:: 1 o 

lTEJ·: 

L-15 

07 K-3ú 

08 }~- 3:! 

09 

·- Tr·echos pj.:: Pimenta EF..-36~ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

01 

02 

lTEl-1 

01 

02 

- 03 

04 

K-"i7 

1.-33 

Es~~aãa a~ P~cdução 

BR-364 a l-55. 

J~-24 de 'L-1.5 até - L-85 

176 

B 

180 

1 [l" 

1 Bf\ 

TOTAL 

LOTE 11 

J·lUNlCÍPIO DE CE?.EJI:õ?J.>.S 

Terça-feira 19 2901 

Continu;;r-i::o 
r·~·r ... , ' 
_____ ..;; __ _ 

- . .. .. r- I'"''. . 

12 

10 

10 

5 

32 

31 

13 

45 

72 

529 

E:XT. /l~l.'j 

21 

12 

28 

37,5 

23,? 

Continuil 
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~TEH 

01 
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05 
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09 

10 

11 
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LOTE 1 1 

19~ 

200 

201, 

3'? :Eixo J;m 80 

4'? Ei~o J;m Gfi 

TOTAL 

"LOTE 12 

l-lDNIC!PIO DE· COLORl1DO DO OE$TI: 

RODOVII1S VICil,AIS RURAIS 

Li;::ha i 72/Km 11 O a :KJn 66 

Li~ha 165/Km 80 a Divisa 

161/Guaraj~s a 14 km 

192/Krn 110 a km 94 

196/Rio Cabixi a km 

200/Rio Cabixi a km 

204/Rio Cabixi a Rio 

176/Km 110 a Divisa 

l~m %/Linha 180 a 167 - ;._ 

94 

80 

Escondido 

• 80/Linha 176 a Rondolindia 

Li~ha 21G/Km 110 a Rio Guapori 

TO'fliL 

23,3 

23 

i 5, 5 

32 

263 

EXT- /K!-; 

46 

54 

J9 

16 

37 

51 

34 

21 

18 

10 

40 

34G 

Agosto de 1986 
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LOTr.: 1:; 

I_ RO:JOVIJ,S V1Cl1·;J.JS HUH.hlS 

l"'h' 
s Lo:..Jrcno::n 

Gleba :guê 
Igarar->e Raso 

~~:.S ... ~;:arecida 
r•!::rO~J::.l. 

r:str;:da Vicinal Ll Direita 

(Colorado) 

S2tor Aero?orto 

Línhê'! 95 

Linh=. 85 

Fundos Ch~?aàão 

Se to:: Veaco Preto 

Gleba ao Pires .de sã 
~--c 

T o T A L , .. . ---

LOTE 14 

-J.lUNIC1PIO DE GUAJARfi.-1-:IRil-l 

RODOVI.P.S VICIN:P.IS- RUPJ-IIS 

L-D. (Coletoral. Entroc. c/ BR-425 

L-08 (Sic. Girão) Entroc. Gam.420 

L-18 (Sid. Girão) Entroc~ c/ Gam - 4~0 

l>.luizio Ferreira (Coletora) 

L-5 (lata) Entroc. BR-425 

L-7 (Iatal Entroc. c/ Gam-435 

L-8 (lata) Entroé. c/ Gam-235 

- .. 

Terça-feira 19 2903 

E>:'.!'- I J~i·! 

20 

00 

2"0 

12 

10 

1C 

05 

se. 
30 

15 

03 

03 

18( 

53 

14 

06 

15 

17 

14 
06 

Cont-inue 
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'", ' .. 

NU!~J C:ll'IO 

----,.-----~---------------,---------------·-----

P.OD0\1] 7-.S VJ CJ lUdS r:u;o,}s J::o;T ./i::.; 

on L-9 (ratD.) Ent,~oc. c/ Gam-23.S 06 

09 tom Sossc~o ~Coletoral . 15 

10 Palheta (Coletora) 17 

11 13 

2 Luge- à<:s Graças 09 

T O T A L· HlS 

LOTE 15 

BU!HCÍPIO DE ROLil-í DE ;.;OURA 

rTEi-1 RODG":.Til:.S VICiNJ.~!S RÜRJ.=:.IS SE:P..9.IÇOS ou:-.. :~T ... ; J.: 
-

0·1 . L-200 BSTC-0 1 , o o 234 
02 L-192 BSTC-(l Q,80 63 

B$TC-0 1 , 0..() 772 
03 L-176 -BSTC-0 ()' 80 108 

BSTC ·c 1,00 153 
04 L-156 BSTC-0 0,80 108 

BSTC-P 1,00 252 
os L-188 BSTC-0 o r ao· 72 

BSTC-0 1,00 54 
06 L-184 BSTC-0 0,80 63 

BSTC-0 1, 00 108 
07 L-144 

. 

BSTC-0 .o; 80 108 
BSTC-~ 1,00 216 

Continua 
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LOTE 1!:> 

Continu:1~ilr~ 
~---

I lTEJ·: JWDC>Vll~S V 1 CJ.!~.l\-1 S RlJRJ,IS SEH.\'lÇO.S D:T. /l:!·í 

.. 
o e L-~2., 5 DSTC-0 O,BO íOf> 

-- . .;.... -~ - ··- BSTC·+ 1 ., 00 198 

09 L-151 BSTC-Ç ·o, 80 198 

BS1'C-0 1,00 2 [; [: 
I 

I 
I - ... 

I BSTC-[~ ' T o T· J; L 0,80 828 
I 

TO TI'. L .BSTC-0 1, 00 I 1.575 

LOTE 16. 

·}lUl~IC1?IO DE ROLir: DE }lQÜR?c 

EJ.'J I RODO"JIAS VICIJ<AIS RUR.i.;IS SERVIÇÓS EXT. /l~J.! 

L-200 Pontilhão 
- --

98 01 
Ponte 42 

02 L-192 Pontilh~p 59 

03 i-176 Ponte 60 

04 L-176 Pontilhão 146 

05 L-188 Pontilhão 12 

06 L-"1 84 Pontilhão 12 

07 L-144 Pontilhão ~04 

08 L-42,5 Pontilhão 68 

09 L-152 - - Pontilhão 86 

' ;._ 

T O T l> L , I P.ontilh5o J 58:> 

'l' O T A L l PontG: I 102 
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3 - Dia hora, local e a ordem deve ser entregue à Docu
mentação e Proposta. 

3.1 Às 9:00 horas do dia 22 de agosto de 1985, no local 
supra citado, com tolerância máxima de 15 (quinze) mi
nutos de atraso, deverão ser apresentados 2 (dois) enve
lopes distintos, devidamente lacrados, contendo em sua 
parte externa, além da razão social ou individual, os di
zeres: Departamento de Estradas de Rodagem- DER
RO, Tomada de Preços-Edital n9 031 CPLMO - Co
missão Permanente de Licitação de Materiais e Obras._ O 
primeiro envelope c"oril o sub-título "Documentação" e 
o segundo com o sub-título .. Proposta Técnica e de 
Preços". 

4- Da Apresentaçilo da Proposta 

4.1 A .. Documentação" deverá ter entregue em 
(duas) vias e a "Proposta" em 3 (três) vias :de igual teor, 
datilografadas e/ou fotocopiadas efou impressão gráfi
ca, sem emendas, entrelinhas, rasuras, borrões ou ex~ 
pressões do tipo "digo", etc .. , datadas do mesmo dia da 
apresentação, com todas as páginas rubricadas, com ex
cessão da última que levará a assinatura de quem de di
reito. 

4.2. Não será aceita documentação remetida por via 
postal. 

5- Da Documentação 

5.1 O erivelope ''documentação" deverá conter carta 
endereçada à CPLMO- Comissão Permanente de Lici
tação de Materiais e Obras, o-ridC deverão estar relacio
nados os documentos apresentados nesse envelope, as
sim discriminados: 

5.2 Qua:ilto à capacidade Financeira/Jurídica; 
5.2.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, com

provando a integralização do capital social e das alte-
rações; 

5.2.2 Certidão Negativa de protestos, passada pelos 
Cartórios competentes da sede da empresa, com expe
dição máxima de 30 dias; 

5.3.3. Certidão Negativa do Cartório do Distribuidor 
de sede da empresa cuja validade será de 30 dias de sua 
expedição, 

5.2.4. Três (3) últimos balanços, com respectivas de
monstrações de lucros e perdas, no caso de pessoas jurí
dica; 

5.2.5. Atestado de idoneidade financeira de firma, ex
pedida no lugar de sua sede, por 2 (dois) estabelecimen
tos bancários, com os quais a empresa transacione, e que 
por si e por seus acionistas detentores de seu controle e 
administradores, não participem do capital social da em
presa, cuja data não exceda a 50~ s-essenta) dias de sua ex
pedição, sob a pena de desqualificação da empresa, im
preterivelmente; 

5.2.6. Cópia da Guia do coffipfovante de recolhimento 
de Caução dCGai-intia, estipulada no sub-item 13,1, des
te edital; 

5.2.7 Fotocópia do Certificado de Registro Cadastral 
emitido pela Comissão de Licitação de Obras e Serviços 
de Engenharia ou fotocópia de Certificado de Regulari
dade Jurídico Fiscal-CRJF, expedida por qualquer ór
gão ou entidade da Administração Federal, direta ou in
direta, e fundações criadas, instituídas ou mantidas pela 
União; 

5.2.7.1. Para os fornecedores de outros Es.tados ou de 
órgãos Federais, serâ permitida a apresentação do CRJF 
de origem, desde que acompanhados de uma declaração 
do órgão emitente do CRJF, de que estão quites Com Os 
mesmos, isto é, sem pendência junto sua orlgem. 

5.3 Quanto a·capacidade Técnica: 
5..3.1. Discriminação do pessoal que será empregado 

na execução dos serviços com os curriculos dos compo
nentes da equipe têcnica (Anexo I); 

5.3.2A licitante deverá apresentar sua equipe técnica 
com que se compromete a realizar os serviços objeto da 
licitação, acompanhados com as respectivas declarações 
escritas de cada um deles, de que foi autorizada sua in
clusão na equipe; 

5.3.3. Discriminação do equipamento que será empre
gado na execução dos serviços, informando marca, mo
delo, ano de fabricação e horasjquilômetros fá trabalha
dos, indicação do local onde se encontram, a fim de se~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

rem vistoriados por Comissão de Técnicos designados 
pelo DER-RQ. 

6. Da Proposta Técnica 

6.1 O envelope .. Proposta Técnica" deverá conter: 
6.1.1 Relação dos documentos constantes desse enve

lope; 
6.1.2 Declaração expressa de que visitou os locais dos 

serviços e nada existe que prejudique o bom andamento 
de sua execução; 

6.1.3. Declaração de que a licitante concorda com to
dos os termos do presente edital, anexos e demais especi-
fiCações. - · · · · 

6.2.Deverá ser apresentado um plano de trabalho em 
harmonia com o plano de prioridades estabelecido pelo 
DER-RO, conforme anexos, contendo: 

a) Metodologia Proposta 
b) Organização para execução dos serviços. 
6.2.1 Metódologia Proposta - Deverá ser decorrente 

do conhecimento da região, do trecho e dos dados exis
tentes e estreitamente vinculados às normas para super
visão de rodovias; 

6.2.2 Organização para execução dos serviços - De
verá ser apresentada a organização para a realização do 
serviço, com organograma, contendo a discriminação 
dos vários setores, com· seus responsáveis direitos. 

6.2.3. Cronograma de execução de serviços, de mobili
zação de equipe e do equipamento, conforme modelos 
anexos. (Anexo 1). 

6.2.4 Orçamento analítico, onde demonStre oS preços 
de todos os serviços por item das especificações, neces
sários à execução dos serviços e preenchimento dos ane
xos números 2 e 3. _ 

6.2.5. Cronograma Físico-Financeiro, onde demonstre 
os valores em cruzeiros _ao longo do prazo de execução 
mensal dos serviços. 

6.3. Para elaboração da proposta a licitailte deverá to
mar por base: 

a) Normas do DNER e DER-RO 
b) Observações feitas durante a visita ao local dos 

serviços e; 
c) Sua experiência em serviços símilares. 

7 - Da descrição dos serviços 

7 .1. Os serviços objeto da licitação em pauta, con
tam de: (Ver anexo n~' 3). 

7 .2. Os serviços deverão ser executados observando· 
se as Especificações Particulares do DER- RO, cader
nos C e D e Especificações ComplemenÍares anexas a 
este Edital. Nos casos omissos, serão seguidas as especi
ficações do DNER. 

8- Do valor 

8.L O DER - RO estima o valor dos serviços dos 
lotes objetos desta licitação em cruzeiros: Lote 01 -Cr$ 
2.358.351.000/Lote 02- CrS 1.184.508.000/Lote 03-
Cr$ 1.236.700.000/Lote 04 -,-Cr$ 1.996.744.000/Lote 
05- Cri 782.840.000lLote 06- CrS 
2.158.220.000/Lote 07- Cr$ 1.082_320.000/Lote 08-
Cr$ 3.027.248.000/Lote 09- Cr$ 3.149.036.000/Lote 
10-CrS 3.376.780.000/Lote 11-Cr$ 
1.716.800.000/Lote 12 -Cr$ 2.212.996.000/Lote 13-
Cr$ ·L213.080.000/Lote.14- CrS 1.202-790.000/Lote 
15- Cr$ 1.666.290.000/Lote 16- Cr$ 2.352.040_000 

8.2. No valor dos serviços deverão estar incluídos to
dos os custos: transporte, cargas e d_escargas dos mate
riais, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros, mobili· 
zação e quaisquer encargOs que iÕcidirern sobre- os ser
viçOs a executar, Oem conio despesas de conservação dos 
serviços atê o recebimento definitivo pelo DER - RO; 
incluirá também os custos de apoio à Fiscalização cons
tantes dos itens II. 7 e 1 f.8 adiaiite descritos. 

8.3. As despesas decorrentes com a execução dos ser
viços,- objeto dã presente Tomada de Preços serão aten
didas com Recursos Extra-orçamentários do Governo 
do Estado. 

8.4, Os preços contratuais serão a partir do 611' (se· 
xagésimo primeiro) dia segundo as disposições do 
De_creto-lei n' 185, de 23 de fevereiro de 1967, esclarecen
do que sobre o período inicial de 60 dias, a contar da 
data de assinatura do contrato não incidirá qualquer 
correção. 
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9- Do prazo 

9.1. O prazo para início dos serviços será no máximo 
de até 10 (dez) dias úteis após a data de emissão da or
dem de serviço; 

9.2. O prazo máximo para execução dos serviços de 
cada lote serão os seguintes: Lote 01 - 90 (noventa) dias 
úteisjLote 02- 90 (noventa) dias úteisJLote 03- 90 
(noventa) dias úteis/Lote 04-90 (noventa) dias ú
teis/Lote 05-90 (noventa) dias úteis/Lote 06-90 
(noventa) dias úteísJLote 07- 90 (noventa) dias ú
teis/Lote 08- 90 (noventa) dias útefsjLote 09- 90 
(noventa) dias úteis/Lote lO- 90 (noventa) dias ú
teis/Lote 11 - 90 (noventa) dias úteis/Lote 12- 90 
(noventa) dias úteis/Lote 13-90 (noventa) dias ú
teis/Lote 14-90 (noventa) dias úteis/Lote 15-120 
(cento e vinte) dias úteis/Lote 16-120 (cento e vinte) 
dias úteis 

10 - Do pagamento 

lO. I. O pagamento será feito mensalmente contra 
apresentação de fatura, de acordo com as medições efe· 
tuadas pela Fiscalização segundo dois critérios distintos: 

10~1.1. O Governo do Estado, através do DER, por 
ocasião da entrega da Ordem de Serviços, repassará, a 
titulo de mobilização, 20% do valor do contrato, às em
presas que irão executar os trabalhos; 

10.2.1. Os serviços de construção de pontes, ponti
lhões e bueiros., serão pagos por itens de serviço medidos 
pela Fiscalizaç-d.o, aos preços unitários propostos; 

10.3.1. Os demais serviços serão pagos por quilôme· 
tros de extensão de rodovia que apresentem todos os ser
viços concluídos, contínuos, aceitos e medidos pela Fis
calização. O pagamento será efetuado com base no preço 
por quilômetro c-oncluído, não se admitindo pagamento 
separado por itens de serviço nem extensão descontí
nuas. 

11 - Das obrigações da contratada 

11.1. Executar os serviços objeto da presente lici· 
tacão com absoluta diligência e perfeição e de acordo 
com o plano estabelecido pelo DER - RO, anexo. 

11.2. Manter na frente de serviço, pessoal habilitado 
em quantidade necessária e suficiente. 

I 1.3. Permitir e facilitar a fiscalização do DER -
RC5, a inspeção ao local dos serviços a qualquer dia e ho
ra, devendo ser prestadas as informações e esclarecimen
tos solicitados; 

11.4. Manter nas frentes dos serviços, engenheiro re
sidente, a fim de evitar problemas técnícos no andamen
to dos trabalhos. 

I 1.5. Manter os engenheiros propostos na licitação 
em carâter permanente nos serviços. 

11 .6. Cumprir as leis trabalhistas, obrigações previ~ 
denciãrias e fiscais. 

Ã contratada caberá, obrigatoriamente, manter per
-manentemente à disposição da equipe de fiscalização do 
DER-RO, bem como, ao fiscal residente, uma viatura 
tipo utilitário, com motirista. 

11.8. Coinpele à contratada providenciar à fiscali
zação, acomodação e alimentação nas frentes de serviço, 
nos mesmos- padrões adotados para a sua própria equipe 
técnica ejou administrativa. 

12 - Das Garantias 

_1).1. As licitantes deverão apresentar no envelope 
.. DOCUMENTAÇÃO", Caução de Garantia e parava
lidade da mesma, deverã ser efetuado pagamento do 
Banco do Estado de Rondônia S/ A- BERON, nesta 
capital, em moeda corrente no País, correspondente a 
0,1% (Hum décimo por cento) do valor global dos ser
viços. 

12.2. As Cauções de Garantiã. das Propostas serão 
devolvidas a todos os con~orrentes, após o julgamento e 
homologação da presente licitação, exceto, aos 03 (três) 
primeiros colocados, cujas garantidas somente serão li
beradas após a assinatura do contrato com a licitante 
vencedora. 

12.3. Será exigido da licitante vencedora o recolhi~ 
menta da Caução Contratual correspondente a 0,2% 
(Dois décimos por cento) do valor global do contrato_. 
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deduzida da mesma importância a Caução de Garantia
proposta no sub~item 12.1. 

12.4. A garantia estipulada no sub-item 12.3, poderá 
ser recolhida nas seguinte_s modalidades:_ M9eda corre~
te do País, Carta Cli! Fiançã Bancãria ou Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- O~TN. 

12.5. A Caução da firma vencedora só poderá ser le
vantada, 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos 
serviços pelo DER-RO. 

13- do Julgamento 

13.1. Das licitantes classificãdas, serão abertas pri
meiramente as propostas técnicas, às quais serão atribuí
das notas \"ariando de O (zero) a 100 (cem), nos seguintes 
itens: 

1 - Plano de Execução; 
2-Pessoal; 
3 - Equipamento. 
13.2. Essas notas serão somadas, sendo a nota final 

de cada proposta representada pelo total obtido. 
13.3. A seguir, serão abertas as propostas de preços. 

A seleção será realizada dividindo-se para cada proposta 
o preço total pela soma das notas obtidas. Será declara~ 
da vencedora a proposta que apresentar o menor quo
ciente. 

13.4. Serão desclassificadas as licitantes que: 
a) Apresentarem propostas que não satisfaçam no 

todo ou em parte, as exigências contidas no presente Edi
tal; 

b) Apresentarem preços totais ou parciais que, a cri~ 
têrio da Comissão de Licitação, sejam nitidamente dis
crepantes daqueles estimados pelo DER-RO. 

14 - do Contrato, Multa e Rescisão 

14.1. Após a emissão da Nota de Empenho, serâ ce
lebrado o contrato entre a licitante vencedora e o Gover
no do Estado de Rondônia. Para isso, a empresa vence
dora será convocada por oficio pelo DER-RO, para assi
nar o respectivo contrato dentro do prazo de 03 (três) 
dias. 

14.2. Se dentro daquele prazo, contando da data do 
recebimento do ofício, deixar a licitante vencedora de 
atender aos termos da convocação, perderá direito à 
Caução de Garantia e adjudicação da obra, sem prejuí
zos de outras disposições de ordem legal. 

14.3. A flrma rontratada fica obrigada a aceitar pe
los mesmos preços unitários e nas condições do contrato, 
os acréscimos ou supressões de serviços, até o limite má
ximo de20% (vinte por cento) do valor inicial do contra
to. 

14.4. As alterações do valor do contrato, decorrentes 
de modificações de quantitativos previstos, poderão 
ocorrer até o limíte máximo de 20% (vinte por cento) do 
valor inicial, e serão normalizados por lavratura de ter
mos de aditamento previamente autorizados pelo Gover
no do Estado de Rondônia, onde prevalecerão para cáJ~ 
culos de preços os valores das propostas, reajustados de _ 
acordo com o sub-ltem 8.4. 

14.5. À firma contratada, serão aplicadas pelo Go- -
verno de Rondônia, as seguintes penalidades: 

14.4.1. De 0,1% (Um décimo por cento) do valor de 
cada etapa de serviço por dia de atraso que venha ocor
rer nos prazos estabelecidos pelo cronograma de exe
cução dos serviços; 

14.4.2. De O, 1% (Um décimo por cento) do valor do 
contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços; 

14.4.3. De 0,5% (cinco décimos por cento) do valor 
do contrato, por inobservância das demais cláusulas 
contratuais. 

14.6. As multas aplicadas serão independentes e acu .. 
mulativas. 

14.7. O contrato poderã ser rescindido unilateral
mente pelo Governo do Estado de Rondôni~, atendida 
sempre a conveniência administrativa. 

14.8. Poderá ainda, rescindir o contrato de pleno di
reito por inadimplência da contratada. Constitui con
dições de inadimplência: 

a) Deixar de iniciar os serviços na data fixada no 
contrato; 

b) Paralisar os trabalhos dura~te um período supe
rior a cinco dias, sem motívo justtficado; 

e) Ceder ou transferir os serviços contratados no 
todo ou em parte sem a prévia autorização do contratan
te· 

'd) deixar_ de executar os serviços de acordo com o 
cronograma tisico-financeirO, especificaçõeS ê ôí-CeflS es
critas da fiscalização do DER-RO; 

e) Deixar de manter à frente dos trabalhos os enge-
nheiros e demais componentes_ _do quadro técnico que se 
comprometeram para atuar nos serviços; 

f) Manter nos serviços qualquer empregado cuja 
permanência seja julgada inconveniente pela fiscalização 
do DER-RO; 

g) DEixar de cumprir ordem escrita da fiscafização 
do DER-RO; 

h) Reincidir na infração de qualqUer obrigação con
tratual; 

i) Tiver falência ou concordata decretada, ainda que 
preventiva~ 

j) Não colocar engenheiros, ern caráter permanente, 
para dar assistência aos serviços. 

14.9 No caso da rescisão unilateral por inadimple
mento da firma contratada, à mesma caberá o pagamen~ 
to dos serviços executados, porém, sofrerá perda da 
Caução, prevista no item 12 e, ficará ainda sujeita a 
eventual imposição de indenização por perdas e danos, 
causados ao Governo do Estado de Rondônia. 

14.10. Em qualquer das hipóte-ses suscitadas, o Go~ 
verno do Estado de Rondôriia não reembols<lrá ou paga~ 
rá à firma contratada, quaisquer indenizações ou outros 
direitos a seus empregados, por força da Legislação Tra
balhista e da Previdência Social. 

15- Foro 

15.1. O Foro de Porto Velho, capital do Estado de 
Rondônia, será competente para dirimir todas as ques~ 
tões oriundas da licifã:Ção, inclusive as questões entre a 
firma e o Governo do Estado de Rondônia. 

16- Recursos Admissíveis 
16.1. Das decisões da Comissão de Licitação. Cabe

rão recursos os quais deverão ser interpostos por escrito 
perante a Comissão registrando-se a data de sua entrega 
mediante protocolo; 

16.2. os recursos serão regulados pelo que dispõe o 
Decreto n~' 1.394 de 4~8-83 e podem ainda ser apresenta
dos: 

16.2.1. Pedido de reconsideração; 
16.2.2. Recursos hierárquicos à autoridade imediata

mente superior; 
16.2.3. Via judicíáríil; 
16.3. Todos os recursos referentes a qualquer fase da 

habilitação terão efeíto suspensivo e só poderão ser in
terpostos por escrito antes do início da abertura das pro
postas perante a CPLMO. 
- 16.4. Os recursos referentes a adjudicação serão rece
bidos com efeito devolutivo, ficando porém suspenso até 
o julgamento de todos eventuais recursos, a homolo
gação da proposta vencedora. 

16,5, Não serão reconhecidos os recursos preclusos 
ou interpostos fora do prazo. 

17 - Disposições Gerais 
17 .1. Ãs ordens de serviços de início e paralisação dos 

serviços serão dadas pela Direção Geral do DER-RO. 
17.2. Ao_órgão contratante se reserva o direito de, 

após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal téc· 
nico auxiliar da firma contratada se submeta à compro
vação de suficiência a ser realizada pelo DER·RO, e de 
solicitar a substituição de qualquer membro da equipe 
que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

17.3. Não serão consideradas as propostas apresenta
das por consórcio ou grupo de firmas: 

I 7 .4. Cada licitante, poderá concorrer a todos os lo
tes, facultando ao DER·RO, adjudicar ao vencedor 1 
(um) ou mais lotes. 

17 .5. Em caso de anulação ejou desclassificação as li~ 
citantes terão direito de levantar a Caução, mediante re
querimento ao Presidente da Comissão de Licitação de 
Obras, Materiais e Serviços do POLONORDESTE. 

17.6. Qualquer mudança na ~uipe técnica propo~ta 
só poderá ocorrer mediante aquiescência do DER-RO. 

17.7. O Governo do Estadtl ~~ Rondônia, poderá a 
qualquer tempo, revogar ou anuLar toda ou em parte a 
presente licitação bem como, pátãlisar ou suspender em 
qualquer tempo, a execução dos trabalhos, mediante pa-
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gamento único e exclusivo dos serviços realizados. Em 
ambos não caberá sob qualquer hipótese, alegaçã<;~ de inM 
denização por parte da licitante. 

p!8 .. __ A -ªlocação das equipes ou elementos das equi
-iies e equipamentos só poderá ocorrer com autorização 
expressa da Diretoria de Construção e Fiscalização do 
Departamento -~e Estradas de Rodagem- DER-RO. 

17.~. Ç p_resente_Edital_ encontra-se a disposição dos 
interessados, na CPLMO, onde peJderá ser adquirido 
pela importância de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), me
dian!e _Ragamento efetuado no Banco do Estado de Ron-
9ônia-:- BEftON, nestaçapital. 

17.10. As despesas de publicação do presente edital, 
serão rateadas entre as firmas vencedoras. _ 

17 .11; Somente poderão participar deStã liCitação, as 
firmas que adquirirem o presente edital, mediante o re
colhimento da quantia estipulada no sub-item 17.9. 

17.12. Os interessadoS que tiverem dúvidas de carâter 
legal o v técnico na iiltefpretação dos termos deste edital, 
serão atendidas na CPLMO, onde serão prestados os es~ 
clarecimentos necessários. 

17.13. O DER-ROse reserva o-direito de por conve
niência administrativa, realizar o todo ou parte do con
trato, mediante ordem de serviços específicos. 

Porto Velho, 1985. - Presidente 
da CPLMO. ilegível. 

EU-.B.O~O .o~r~.o~~ 
F.::G!Z::Tr.!J AS FLS..t::rü._ f :_~NO 
LIV:-::. t ·--~:::;.:._-:_ -;:·:..~ (JJY.I:fif&J:& 

C~~~ . :.:•.•<:i EC":''::;;. ~ · .• -.. ~=? EZT. 

Of._n~ 35/_S.G.~86Porto Velho; 26 de fevereiro de 1986 

Ilmo. Sr. 
Dr. Osvaldo Nechi 
M D. Presidente em Exercício da Cámissão 
Permanente de Licitação de Obras. 
Nesta 

Senhor Presidente, 
A fim de instruir relatório de inspeção realizada no 

Departamento de Estradas de Rodagem - DERfRO, 
solicitamos de V.Sa., remeter a este Tribunal cópia do 
pedido de publicação da Licitação por Tomada de 
Preços n" 31/CPLO, que teve por objeto execução dos 
serviços de Manutenção Rodoviária Rotineira e Preven
tiva nas Rodovias Rurais nos municípios, bem como có
pia da publicação no Diário Ofieial do Estado. 

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de 
estima e consideração. - Miguel Garcia de Queiroz, 
Secretârio-Geral. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Secretaria de Estado da Administraçio 

Oficio nt> 8/C.L.0.~86Porto Velho,- 27 de fevereiro de 
1986 

limo~ Sr. 
Dr. Miguel Garcia de Queiroz 
DD. SecretâriO~Geáil do T.C.E. 
Nesta 

Senhor Secretãiió 
Em ateOdimento ao vosso~ Oficio de n' 35JS.G.86, pas

samos as vossas mãos, cópias do pedido da publicação 
da tomada de preços n~' 031/CPLO, realizada no dia 22-
8~85, cujo objeto constava da Manutenção Rodoviá.ti!._ 
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. Rotineira e Pre~entiva enl Rodovias Vicinafs de vãrios 
Municípios- do Estado. 

Outrossim, informamos que revendo nosso arquiVo de 
licitações realizadas, não nos deparamos em momento 
algum com qualquer publicação que seja que diga respei
to à tomada de preços em tela. 

Salientamos também que dita licitaÇão fora realizada 
pela extinta CPLM-0-Comissão Permanente de Lici
tação de Materiais e Obras, insfituída através do Decreto 
n" 1.394/83. Atualmente, na Administração centralizada 
do Estado, existem 3 ComiSsões ___:: Coniissão Setorial de 
Licitação, Comissão Geral de Licitação e Comissão de 
Licitação de Obras - criada por força do Decreto nl' 
2.723, de _9-9-8-5 que alterou o Decreto n9 1.394/83. 

Em vista disso não estamos aptos a fornecer maiores 
detalhes a respeito daquela TOmada de Preços. Entretan
to, nossos arquivos e pessoal estão a vossa disposição pa
ra, dentro do que lhes é conhecido, fornecer infor
mações. 

. Ao ensejo, apraz-nos enviar-lhe nossos protestos de 
estima e consideração.- Osvaldo Nechi, Presidente em 
exercício CLO 
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DESPACHO 

Ao NUCON. e, em seguido, co Servi

ço de C?).ltolc Externo. poro anéli5'e 
j'~/ ,!!, ,, ·,> c . 

Em~,LL-i:;5j:-'J....'::_ 

s-;;;~l.oo ::;~rol 

A Comiss~o. de Inspeção j·un.to ao 

o:E.R. 

Encaminho o presente docu.ffieE_ 

to para os fins que se fizerem nece~ 

sãiios-.-

Em 27.02.86 

C>ç_ . '\_ c 
é~~~~-.....:_~-' 

EDHILSON FERREIRA DA SILVA' 

seiv. controle -~terno 

Diãrio Oficiar do EStado 

RONDONIA 

Porto Velho, quarta-feira 
14 de agosto de 1985 

Ano III - N9 881 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 
MATERIAIS E OBRAS 

AVISO 
13 de agosto de 1985 

O Governo de Rondônia, atravês da Comissão Perma
nente de Licitação de Materiais e Obras, torna público 
que farã realizar Tomada de Preços, para atender o De
partamento de Estradas de Rodagem - DER; 
T. de Preços n• 029/CPLM-0 
Dia: 27-8-85 
Hora: 09:00 
Obras_: Manutenção, recuperação e melhoramento de 
779,0 km de Rodovias Vicinais alimentadoras, divididas 
em 11 (onze) lotes, nos Municípios de: Ariquemes, Jarú, 
Ouro Preto D'Oeste, Presidente Médici e Rolim de Mou
ra. 

Dia: 28-8-85 
Hora: 09:00 
Obras: Construção de Obras complementares nas Resi
dências Rodoviárias nos Municípios de: Ouro Preto 
D'Oeste, Ji-Paranâ, Cacoal e Rolim de Moura. 

_ Os Editais na íntegra e·as informações complementa
res sobre os elementos das presentes Tomadas de Preços, 
e_ demais _esclarecimentos encontram-se a diSposição dos 
interessados no seguinte endereç_o~ 

Comissão Permanente de- UCítãÇãO -de -1\iiãtefíaiS-- -e 
Obras. 
AV. Farquar- Esplanada das Secretarias.- Lulz Gul~ 
Jherme Erse da Silva, Secretário Adjunto de Estado da 
Administração, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DE MATERIAIS E OBRAS 

AVISO 
20 de agosto de 1985 

O Goyerno de Rondônia, através da Comissão Perma
nente de Licitação de Materiais e Obras, torna público 
que farã realizar Tornada de Preços, para atender o De
partamento de Estrada de Rodagem - DER. 
Dia 30-8-85 
Hora: 09:00 
Obras: Serviços de Coordenação Geral, supervisão e fis
calização na recuperação e conservação das estradas aJi
mentadoras, descritas no anexo - l. 
T. de Preços n9 03_3/CPLM~O 
Dia 2-9~85 
Hora: 09:00 
Obras: Construção do acesso ao canteiro de obras da 
Mini-Usina do Rio Vermelho no Município de Vilhena 
-RO. 

Os Editais na íntegra e as informações complementa
res sobre os elementos das presentes Tomadas de Preços 
e demais esclarecimentos econtram-se a disposição dos 
interessados no seguinte endereço: 
Comissão Permanente de Licitação de Materiais e 
Obras. 
A v. F arquar - Esplanada das Secretarias. - Arnaldo 
Egidio Bianco, Secretãrio da Administração Presidente 
-CPLM-0. 
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Julgamento 

Ata da 219', reunião da Comissão Permanente de Lici
tação de Materiais e Obras. Aos 22 (vinte e dois) dias do 
mês de agosto de hum mil novecentos e oitenta e dnco, 
às 9:00 (nove) horas, reuniu-se na sala onde funciona a 
referida Comissão, situada na -Esplanada das Secretarias, 
Edifício SEAD, a Comissão designada pelos Decretos 
n% 1.1 10, 1.165 e 1.192/83, composta pelos membros: 
Arnaldo Egídio Bianco {Presidente), Eriberto José Perei
ra da Silva (Membro), Wadin Darwich Zacharias 
(Membro), Marcilia Ruiz de Lima Verde (Membro) e 
Ary do Carmo Gomes de Sá (Membro) para recebimen
to, abertura, análise e julgamento da Documentação e 
Propostas referente a Tomada de Preços n~ 31/CPLM, 
cujo objeto é a execução dos serviços de manutenção ro
doviária rotineira e preventiva nas rodovias ruraís dos 
Municípios de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Jarú, Ji
Paranã, Presidente Médice, Cacoal; Espigão do Oeste, 
Pimenta Bueno, Cerejeiras, Colorado, Vilhena, Rolim de 
Moura; e Guarajã Mirim, que tem o preço máximo ad
mitido pelo Departamento de Estra-aas e Rodagem 
(DER), em CrS 30.716.743:000, (trinta bilhões, setecen
tos e dezesseis milhões, setecentos e quarenta e três mil 
cruzeiros), e prazo em média de 90 a 120 dias para exe
cução dos serviços por lote. Com a abertura da sessão 
pelo Sr. Presidente constatou-se a presença das seguintes 
firmas: Donastoni lmobiliaria e Const. ltda, representa
da pelo Sr. Adhemar Augusto de Castro Mont, Cota 
Construtora Amazônia S/A, repreSentada pelo Sr. Mu
rilo Regis de melo Filho, Alfa Terraplanagem e Pavi
mentação Ltda, representada pelo Sr. Celso Augusto de 
Freitas, Sigma Topografia e Construção Ltda, represen
tada pelo Sr. Servia Ferreira Soares, Premoldados Rio 
Bonito Indústria Comércio e Construção LidU~ rePrésen
tada pelo Sr. Josué Ferreira Soares, Termac 'ferfãplena
gem Mec. Agrícola e Construção Ltda, representada 
pelo Sr. Renato Antônio de Souza Lima, Construtora 
Triunfo Ltda, representada pelo_ Sr. Eduardo Barbosa 
Junior. A Comissão após análise e vistas a documen
tação passou as mesmas aos representantes de ca_da con
corrente para apreciação e vistas, não tenho sído soliclta
do qualquer esclarecimento, passando-se a fase de aber
tura das propostas, com todus as firmas qualificadas e __ '? 
resultado foi o seguinte: Lote n~" l - Alfa Terraplena~ 
geme Pavimentação Ltda, com sua proposta no valor de 
Cr$ 2.358.351.000, (dois bilhões, trezentos e cinqilenta e 
oito milhões, trezentos e cinqilenta e hum mil cruzeiros) 
e prazo de 90 (noventa) dias para execução dos serviços; 
Lote n~> 2- Cota Construtora Amazonia S/ A, com sua 
proposta no valor de Cr.'i 1.184.503.728, (hum bilhão, 
cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e três mil, 
setecentos e vinte e oito cruzeiros) e prazo de 90 (nOven
ta) dias para execução dos serviços;-LOte nl' 4- Teririac 
Terrap. Mec. Agrícola e Const. Ltda, com sua proposta 
no valor de CrS 1.996.744.000, (hum bilhào,novecentos e 
noventa e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro 
mil cruzeiros) e prazo de 90 (noventa) dias para execução 
dos serviços; Lotes nl's 6, 7 e 8 Construtora Triunfo Ltda, 
com propostas no valor de Cr$ 2.158.220.000, (dois bi
lhões, cento e cinqUenta e oito 'milhões duzentos e virite 
mil cruzeiros), Cr$ 1.082.320.000 (hum bilh~o,_Qitenta e 
dois milhões, trezentos e Vinte mil cruzeiros, Cr$ 
3.027.248.000, (três bilhões, vinte _e sete milhões, duzen
tos e quarenta e oito mil cruzeíros) para cada lote, res
pectivamente, com prazo de 90 (noventa) dias iguais; Lo
tes n~>s 9 e 10 Donatoni Imobiliária Const, Ltda, com 
propostas no valor de Cr$ 3.145.252.000, (três_ bilhõ.es, 
cento e quarenta e seis milhões, duzentos e cinqUenta e 
dois mil cruzadoS) E Cr$ 3.376.668.000, (três bilhões, tre~ 
zentos e setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito 
mil cruzeiros), para cada lote, respectivamente, com pra
zo de 90 (noventa) dias iguais; Lote n~> ll -Azevedo 
Terraplenagem Ltda, com sua proposta no valor de Cr$ 
1.716.806.600, (hum brlhàõ, setecentos e dezesseis mi
lhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros) e prazo de 90 
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(noventa) dias para execução dos serviços; Lote nl' IS
Premoldados Rio Bonito Indústria e Comêrcio e Cons
trução Ltda, com sua proposta no valor de Cr$ 
1.664.271.000, (hum bilhão, seiscentos e sessenta e qua
tro milhões, duzentos e setenta e hum mil cruzeiros) e 
prazo de 90 (noventa) dias parã. execução dos -SeiviCõs; e 
Lote n"' 16- Sigma Topografia e Construção Ltda, com 
sua proposta no valor de Cr$ 2.352.93'7,500 (dois bi
lhões, trezentos e cinqUenta e_dois milhoes e sete mil e 
quinhentos cruzeirOs) e prazo de 120 {cento e vinte) diã.s 
para execução dos serviços. As propostas foram visadas 
pelos membros da Comissão que, consideraram as mes
mas dentro dos requisitos exigidos no edital. Em seguida 
passadas aos licitantes que após rubricarem foram unâ
nime com a decisão proposta pela ComissãO. Sendo que 
os Lotes n~>s 3,5,12,13 e 14, não houve proponente, a Co
missão considerou para os respectivos lotes uma lici
tação Deserta, já que não acudiram interesSados aos 
mesmos. A Comissão com base nos parâmetros legais, 
encaminha a decisão a autoridade superior para análise 
do objeto e_ posterior homologação. O Presidente deu 
por encerrada a sessão e para constar, eu, Eriberto José 
Pereira da Silva, Secretário, designado que fui para regis
trar os atC?S ~esta sessão, lavrei a presente ata, que vai as
sínada p-or- mim e pelõs demais membros presente a reu
nião -- Eriberto José Pereira da Silva, SecretáriO -
Waldir Darwich Zacarias, Membro - Marcília Ruiz de 
Lima Verde, Membro,- Ary do Carmo Gomes de Sá, 
Membro - Arnaldo Egídio Bianco, Secretário de Estado 
da Asministração - Sebastião Ferreira dos Santos, Se
cretário de Estado da Fazenda. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÚN!A 
Procuradoria Geral do Estado 

Informação n~" 479/PCEPorto Velho(RO, 27 de se
tembro de 1986 
Referência: 

Ofício n' 675/Gab/ 
DER/RO. 

Procedência: 
Depãrtamento de Estradas 
de RodagemfRO. 

Interessados: 
- Motomecanizaçào São Marcos Ltda. 
-Roberto Passarini Projetes e Construções Ltda. 
-Vértice Engenharia Ltda. 
Senhor Procurador-Geral 
Através do ofício em epfgrafe, solicita o Departaffien

to de Estradas de Rodagem,_análise e parecer com vistas 
à contratação direta dos serviços dt: manutenção rodo
viária rotineira e preventiva nas rodovias vicinais rurais, 
com as empresas acima mencionadas, tendo em vista que 
não acudiram interessados à Licitação por- Toniada de 
Preços n'>' 031/CPLM..0/85, nos lotes 3, 13 e 14, confor
m'e registro da Ata de Julgamento realizada em 22-8~86. 

A Legislação Estadual disciplina a miltéria através do 
Decreto-lei n1> 1, de 31-12-81, com as alterações introdu
zidas pelo Decreto-lei n9 66, de 2-8-83, com seu art. 47, 
inciso VI, o qual estabelece: 

"Art. 47. Ê dispensáVel a licitação: omissis · 
Vi- Quando não acudirem interessados à lici

tação anterior, mantidas, neste caso, as condições 
pré-estabelecidas.'' 

A licitação dir-se-á des~rta quando para sua realização 
forem atendidos todos os requisitos legais do procedi
mento, como a lisura do edital, prazo de sua publicação 
e demais critérios consubstanciados na legislação. Desta 
forma, a Administração propicia a todos, iguais oportu
nidades valendo-se do princípio da isonomia. Se a des
peito da probidade administrativa em proceder na inte
gra o cettame licitatório, rião aCudirem interessados ao 
mesmo, estará caracterizada a licitação deserta. 

Isto posto, quando obedecidos os trâmites legais do 
procedimento l_icitatório, a licitação demanda sempre
contratação direta, ressaltando-se todavia, Que a Admi-
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nistração poderá, se entender conveniente, proceder 
nova licitação. 

E a informação. 
SMJ. -Jair de Oliveira, Procurador-Geral do Estado 

- Maria Oanira P. !lodrigues de Macedo, Advogada 
OAB n' 35-BjRO. 

CONTRATO 
N' 302/85-PGE 

Contr~to qu~ ;~tre si celebram o Estado de Rondô
nia e Vértice Engenharia Ltda., para os fins que espe
cifica. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de um mil no
vecentos e oitenta e cinco, o Estado de Rondônia, inscri
to no CGC sob o n~' 04.280.889/0001-69, com sede no 
Palácio Presidente Vargas, sito à praça Getúlio Vargas 
sfn9, doravante designado "Estado", neste ato represen
tado por seu Governador Ângelo Angelin e Vértice En
gen-hada Ltda., inscrita no CGC sob o n~" 
04.635.058/0001-63, com sede à Av. Dr. Lewerger n~" 
250, no Município de Guajarâ-Mirim(RO, doravante 
designada "Contratante-Executora", neste ato represen
tada por seu Procurador Marco Azzi Santos, CPF n<J 
079.527.742-15, resolvem celebrar o presente Contrato, 
nos termos das seguintes Clâusulas e condições: 
Do Amparo Legal 

Cláusula Primeira - O respaldo jurídico do presente 
Contrato encontra-se consubstanciado no Capítulo UI, 
do Decreto Estadual n9 1.394, de 4 de agosto de 1983. 
Do Objeto 

Cláusula Segunda- O presente Contrato tem por ob
jeto os serviços de execução de manutenção rodoviâria 
rotineira e preventiva nas rodovias vicinais rurais locali
zadas no Município de Guajarâ-Mirim/RO, correspon
dente ao Lote 14, com extensão total de 185 km (cento e 
oiten_ta e cjnco quilôrnetros), conforme Processo Admi
nistrativo n~ 1011-2499 de 19-10-85. 

Parãgrafo único - Os serviços ora contratados serão 
executados pelo regime de empreitada por preço global e 
aplicável, conforme as normas estabelecidas pelo 
Decreto-lei Federal n~> 185, de 23 de fevereiro de 1967, es
clarecendo que sobre o período inicial de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de assinatura do Contrato, não in
cidirá qualquer correção. 

Cláusula Terceira - Integram este instrumento con
tratual, guardada a necessâria conformidade entre eles, 
devidamente assinados e rubricados: 

a) o Edital de Tomada de Preços n~" 31/CPLM-0, a 
proposta e os documentos que os acompanham; 

b) anteprojeto, projeto final, especificações particula
res, perfis e demais elementos existentes que sirvam à de
finição-do ol5jitõ e_das prestações contratuais, bem como 
cronograma físico-financeiro_ e orçamento analítico; 

c) as normas, especificações gerais e instruções em 
uso, cadernos de encargos e disposições regulamentares 
do "Estado". 
Do Preço 

Cláusula Quarta- O preÇo global deste Contrato é de 
Cr$ 1.202.790.000 (hum bilhão, duzentos e dois milhões, 
setecentos e noventa mil cruzeiros}, sendo o mesmo rea~ 
justável. 
Das Alterações 

Cláusula Quinta- As alterações no valor deste Con~ 
trato, decorrentes de modificações de quantitativos pre~ 
vistos. poderão ocorrer até o limite mâximo de 20% (vin~ 
te por cento) do valor global avençado, com pronuncia
mento expresso do Departamento de Estradas de Roda~ 
gemfRO, através de processo devidamente formalizado. 
As alterações em apreço serão objeto de exame da Pro
curadoria Geral do Estado. 
Da Verba 

Cláusula Sexta- As despesas decorrentes do presente 
Contrato, correrão à conta da seguinte proposta: 
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milhÕes, duzentos e trinta c dois mi) CruZ&iro~~) "~~:. .. ~·'·"n.rr~-.11mr*J 
çp~~e:n~ cem fundo.s prÇ>vcniente-:;: c1e c1ot~!ç5o r.::.;. !.l'<r-ru-~;cHIH"':n1.!J. 

rio,. conforlile õeSpê:tcho cxnrildo às fls. 100 c1o Procr-::.~o 

trativo. 

DO PJ\Gi\l'·íEI?TO 

cdrniniB 

CLfi.USULb Si"fH·~A. - O pagamento do preço iJjUFõt.:::c1o .será 

efetua:1o T.leàiqnte il apresentação dus fatura!i de mcdíçÕc!.~ co~::-rc2_ 

Pondentes a s~_~v~ços executados, deviàume:;nte:- ccrt.if:ié:·oG;~s pcJ.~ 

Fiscalização· õ.o Departamento à e Estraàas à e Roõcgem/RO e meàiCJ!! 

te cosrrrovaç5o dos recolhiinentç:>s pre.viêcr::ciári os e _fiscais a que 

esti ·.:er _s_ujei ta a ''CONTRl"~TANT:Z-t:>:ECCTORA". 

DO PRliZO 

CLÁUSULA OITA.Yl~ - O_ prazo para e>~·ecução ê!CJs obras é 
de 90 (noventa)· dias tÍtejs, a: partir õo r~ccb:ili'lcnto .<}&,_Ordem de 

Serviços exp·edida pelo Departamento de Estrpttãs ·de Rõaa·gcm/RO. 

D~S Gl\!=U~t!TIAS 

Cl.ÁU~ULJI. NOK1\ - -~ar_a garantia da fiel P.:-:ccuÇ_ão dos 

comp!·cmissos Djusta0os no presente CON?Rl,'J'O, a .. CON'J'RhTA~:TE- EXE, 

CUTO~~\" prestará a Caução correspondente a O, 2't do valor global 

õo COX'l'RATO, nos termos do Artigo 51, do Decreto Es.talluDl n~ 

1.39•, de 04.08.83. 

' CLJ\USlJLJ~ DÉCH·il~ ~ SObre Caução prestüda pela "COi~TRh, 
Ti\l~·r.s-F.:XLCUTORA" em favor õo~ "ESTADO~ juntei ao 'bepurtu;ncnto de 

Estt·o:~!.l'-!s de Rodugem/RO, não incidirê~ juros ou corrcçijo monot:,ll 

rja c somente nct·á devolvida 30 {trinta) õi;:;.s upÓs o 

to Oi:l::> obi·as pC'"lo Ôrgão suprac:itadoa 

1:ccn-bi 1.U.:n 
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.l).!.~.J.:..:~;!_:~_,:~:_\_1...!.·~:-~_.J:,~J'!..._.',·.-. ·:• 1 : ·, ·T ,.,.,.,, 

r.r.l./·~:.~r~G.::~~.r2f·c: !Jl':_,~i· . .~: _: . ,;,. . i ••••.. 

t.lt: J'"oc~·ü f·),,jor <~/otl C.s:;n Furt ni '''• 
'"""' 
,,.,. 

Í.1 I n 

I • :, 1 "·• '·:· 
yinl.Jçrít• :v~:Jt':tl<~. qtH· ,,t;.-;t.c: o •:•t•;;p,·im•·ui•J .:·, 1 •. 

ul,rj!,i~r;c,~~:; cx)c;;icJa:: •u..~::t.l~ COJ."J'Hh'J'O, I ic,:r .; 1.·:·r:r .•• , 

'IE-J·:X!:CU'J()!:t," <1:l!'; wul.Lit~: c pc:J~oJJ id:Hh::~ p~-, ;,, •. :,••. 

do-st~ ü nl tcraÇiio cJo crouCJgrilhl~ .:•pruvüdu. 

,,,., .... i:. 

"'t:c.;.:-;-;t,,'J',\]~ 

Jlô, 'I i f i I'•J!.t. 

11. N. ______ ::f6 __ "T-_ 

hoo. N. __ f}2.:f/j!:lJ' 

_______ .. _.._//!!.~ 

DI\ FI SCl1l.I Zli_ÇrO 

CLÁUSUlu\ Di~Çlt·~:\_~FG!J.~Dr'~ - -J-.. CC111i":.::~Ía tl.• 

serCJ àcsjgntJda pel~ Dircl:or GeruJ do Dcpi!rt <JJnCJolo de~ I.::stril(.ias 

de Rudagcm/RO c: poder ii ser composta Ge um ou m<:.r.~ :; l::u:Jenh~5.ra!:>·, 
os quais sCrão c01:npc~t.cntes par a: 

vcornpánh.::r e· fisCalizc.r dcsC:rC o início dds· 

e 

trab.f! 

pe_;r: 

cl.ii_ 

lhos até a aceituçbo d~finí_-t.fvit-:· ver-ií . .icc'ndo a 

feita execuçiio d~s sel~viços, · espi?cifi:cérc;ões 

mais d-o.cumcritos forne·c_itlos por _bCa~:.-iã:o du· Li c i t.Q. 

ç~o; 

promover, com a presença da 11 CON'I'Rl\TAi~TE' - EXECUT.Q 

nlp.u·, as meàiçOes~ av()l.J.ações" e faturas pili-a p~ge:~e.rr 

to e decidir questões técnicas surg5.das. na execg 

ção do objeto Ora·- contratado; 

transmitir. por escrito, at.r~avé:s.ào Diáiio de O=:o_I 

rências, as in~truçÕQs de ordem êe serviços, proj.ê_ 

tos _aprovados e -=.lter.2~--:Do àe prazos; Cronóg'f"õiflas e 

õemuis determina~Ões cJirigldas à "CO!\TRJ\'.lA.iiiTE-EXECQ 

TOR.Au, depois ôa anuênc-ia expr~ssa _do Diret_o!:" _Geral 

do· Departamento ãe Estrcdas de Á:ô'aagem/P.O-;-· 

cientificar ao Departamento de Est~adas de Roàageffi/ 

RO, us ocorrências que pos~-aw levar a aplicaçE"o de 

penalidades à "CONTRATAi\'TE-EXECUTORA", na ve!.·i-fic-ª. 

ção do ClH!Jprirnento d~-s obrigações cohtrntUa"is; 

solicitur a sub!3tiluiçõo de ·quulquer cmprcg-udo da 

"CON'l'f<l\TJ~N'fE-f:XECUTORJ1'' que se encontrar lOt.udo no 

cnnt.ciro _de obros e que prejudique· o bom onà~mcnt.O 

dos serviços; 

esclarecer ae dÚvidas qué lhe. fore1n apreserd~uàa·s · , 

bem como acom·panl1ar e- fiscnliz.;n···a execuçâc::r~- -das 

obrilá qualitativamente e determinar a correç5o d~s 

impe:rfciçocs vcrific\,êas; 

. Terça-feira 19 2911 
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I. o - O!t<:~·l.dl' .. , \., lo~l:id.nlr· de•: .. Jl'IJ;,, 

"C0:~1J:i\'1 ,\i~'l'r. -l:>:::CIJ'J'()!~l\. 11 
llt.l I> i-~ I I., ti• ' (117f'!'l• ol' l•1:•, 

_(:LJ:.1;.SU~~Jl!~1~~· ~t~·:_CE1J{l~ - J\ lntH},uu,;~" ~~~ 
técnico j)cJ a "CONTRhTl\NTE- EXECUTOJ\.A" :.H.imc•tt t c pt;:-~r·_:- .: 

da após c~~prcssu. altU&ncia ào Depart.iJTfl'.:!llt.t.:> :.}{~ f:sll'4•: • .:h:" c~ i<Oili!. 

gern/RO, devendo __ ser comunicaõa corn '_<.ont_ecc_d~nC:.i u :~{l!i;·:-'2 à~ OS 

{cinco) diaz. 

_po EXJ\ME. El~':i'HLGJ~ E i~ECERI!·1LNTO 

CLji~~ULJ .. DÉCII·1.'\ QU;;l~Ti\ -._O :c:ecÇ!bimen_!::O_ êa.~ obras sçl:~ 

efetuc;c.1o por uma_ Cowi_ssDo de Exnm_e, Ent:.rcga e Rcceb:irr.ér::t.o, jnt.f. 

gr.aàa por 03 (três)_ membros nom~ados pele DcpaJ·t..2::1e~·:to ~e r:~t.r..ê_ 

d<>s ·ae Roàagcm/RO, e por um representfinte d= "Co:;;-;:_,_T_,_:;:·:::- r:n:cQ 
TORJl." sendo 1_avrado na ocas.~ão o Termo àe Recebür:!:.l"Jt..C ~·..!e r=.cderá 

ser em caráter defin'itivo Ou provisório, -.on~:.fe ç,~· pn·:-te2 c:ler:tifi 

ca-rão~ 

pi-ovi_sório, o quai n~o_é~ceder6 a 10 (dez~ dia~ o Departa~~nto 
'de Est.ruàas óe Rodugem/RO, reterá es -g-arêllt.:las ca· é)':.ecuç5o e p..Q.· 

der~ ~xigir os reparos e·substituiç5es-convcnien~~~, 

do preç-o, ou rnezrnc devolver o objeto à "Co:-:.,.~~'I.-M·:~:f.L. "'e- EX:;::ÇUTCRA 11 

cas'? est8: __ se revele õe·sconfOl·me :ao àven-ç·o80, sCnàc esta consi~er.§. 

da inõàirnpJcnte pelos· n1otivos consignados J)O ato Ca õevoJuç~o. 

1~-:\ __f:f...]_ÇJ_Ç!~Q 

.C2.l;..b~tl~.l])~·~ D('Ç}JiLQUii~Tl\.- Ao "ES'l'}\DO", u tril\·éz cJo Dcpa_[ 

tamcnto de Estradas de Rodagem/RO, a~sis~e c di~~ito. de r~c1~sar 

quaisquer $Crviços, quer nu fusc du- BAccuç;.;-o ·cm· il'f.iÓs cor.:cluldos, 

por'- intermédio da Cotn.issã.o d_e Exume; I:ntl·ega e Re"Cebir.lc:-lt.O, '<JUD.!l 

do a ob1·a·não C::stivcr õe
1 

conformidbdc com o ajustado, cu!:ôo cm 

qlle D "CO:~'i'Ei\":1\l~TE-EXECUTOftA" obr.igc::-sc ,a C'"-0_;-l:igi-lo por ZUil con 

t.a c risco., 

lizução: 

dcntio do prazQ cstnbclecido pela,Co:niss~o ou Fi.SCQ 

Agosto de 1986 
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pr.OViJS GH_ carga!;, testes do!; mater.j id :-.; c nnêÍ) i!:~·=· c i c> CJIIO:Il i <li!~lP. 

•atrttvés ·de ChticJ.:l~E-S ofic:inin e lubcrr:tÓJ:.ius )H:J4 f..i.cn1itn~:-> de r,g_ 

conlJcci<);, idonci-6i1dc, corr~ndo todu~ us Ue,t;pn:;il:; ·por cont.il dü 

"COi~~·RP.'!'l'~~'l'E-EXCCU'J.'ORJ\". 

DepGrtamento à~ .:Sstrach.JS dÉ: _Rodage]n/RO, SC: i-e.:3CrV(J no direi t.o 

de contratar co:n terceiros .a execuçãO d:;s s~tviços .c obi·a-n, no·· 

mesmo lccul abr2z1gido por e_nte <?ONTRATO:. nãO podendo a 11 CONTR.ll 

·TiiiiTf--EXECUTOHJ\" opor qualquer clificuldêde a tal. 

DAS Cl.f.USUL.~S PF.Nl\IS 

CLÁUSt:I,l\ DJ~C_XNA NO~!J\ -·O inaCii~plemento p_cr pnrte cJa 

ucol-~TRA~·Ai~'J.,E .... EXE!:UTORi\ir de quaizc;;uer daS Cláusul·as e diSposi, 

ções· deste ·coN'TRJ!TO, implicará na sua rescisão C1U na sustação do 

pagamento relativo ao serviçp já execut:.:::J:o a critério do "ES'i'b 

D0 11
, através do Departamento àe Estredas de RoUagem/RO, indepen 

de4ntemcnte de quzlquer procedir.]ento jud.iciai~ sujeitariào:.;.se, .ai.D. 

tla, a ucot-:TRATh!~TE-:EXECUTORA" ~s penalidades ptCvistas no tÍtulo 

III, Capíiulo III, ao Decreto Fe~eral nt 73.140. 

PARÁGRJJ·"'~ _ÚRICO - . O "ESTADOn, at"fãvés do Departamento 

ae.E~tradas ae Rodagem(RO, poderá valer-s~ do aisposto no 

Ucaputu desta c'lEU.sula ~'aso. u 11 CONTRAT)\~TE-ÊXECUTORA" contraia 

obrigações para com terceiros qUe possa·m, de qu(~J.quer forma, pr.Q 

judicar a·cxecuçio do objdto ora·~ontratado, bem como: 

I - retardar o.início dos trabBlhos -injustificnda~cnte 

p~r mais de 15 (ql.;lirJze) diils àa.data.do rcccbime.!). 

t.o da orãc~ àe aut~rizõção Parn inÍcio das obras; 

li --interromper os trubalhoS por ma;i.;:; de 10 K(dcz) àias 

consecutivos, ~sem junto mot.iv.O; 
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)!1- (lt:B:dnn:-n· ~•tr.~:~o d•·~~7:~l(J.t'f,-nt1, 1 ) j:i. 1 ·: ''" 

entn:~1~1 c.la oiJr,J obj(·t.o rlo 1'1 .-:.,•ui c- f'II'J'I':: '.'i'f\, . 1 . 
vo ·:u.~ndo couVf.Hd.elllt.· ,to "J~~;'J',\tJP" il. c:uul itPtid .. d•· · 

dn:-::- obr.i.1:; ot; ·:~crvjc.;o:: t)lldl~do f·:;t r· .tp.l f,:.u.~ ,,:~ 1u• 

n:.l:idaclv:; pc~t"l jnt~nt rw, ._tlrt~vt~:o d••.l J/.'t!.::.·~~L?.,~~-
dc E!itriH.li.l:; de H<Hlnuc:ILl/HO; J•,:e. N---···~G..?.q~:fi'ç:.. 

I 

-·--·····J"-'/If'__. 
:CV - _dei>:ar de 1·ecolhcr ou jntc~p-nl i:·.~~~- ~li7:~J7:~ 

comO ni'io pn9vr. a~ multo:~ deutro. do:~ 'ps·á:'.c.t:-: fi}:!l. 

dor; p~lo Dep<1r~amcnto clt:.! E~;t):éH.1~t:.' ele: H<Jcli!~!r~:n/!~0. 

[__çr...f\USUL~- VJGl~S'If\~7\ - O Dcpur_tnmento ... de _Estra~las rlc Rod_t.!. 

·gem/RO. ~e reserv.u no, direit.~ de1 a quulquer t..empo, ~ic:.sc:ontar. c.lé:l' 

Caução prest.a.da.1. toda a quálquer. irnport,;ncia que lhe f:·or devido 

pelá 11 CON'J.'RATANTX:-EXECU'J'ORA 11
, por descumprimento ou infl.·i.ngência 

d·as .Cl~usul~s ajustuàas no pte~ent-e CCN~IiATO •. 

CLÁUSUl.r, VIG;~Sil'lA PRii'lT::IP.A - Ressalvados o_s_ >notivos cJe 

Força t·~aior· _e/6_u Cãso· F'ol::tuito que ~eve(ã"-o:~s_er devid-uméúte 

provados·-pel~- ncoNTRhTAN'l'E-EXECUl'OJVr~~", o "ES'i'ADO" aplicará 

seguinte::; mullas: 

O, 1% - õo valor de ca"da· ct:apa âe serviços, po:r di.::~ 

com 

as 

·' 

atraso que venhp: ocqrr_er_ noS pri.lZos estu.belec.i. 

dos pelO:cronograma àe execuç5o dos. serviços; 
. i . 

0 1 .1% - c1o valor dO 'coNTRA'JiO, po~ !~a àe atraso na 

tl:ega das obras;. 

O, 5% - do valo'r ora- a-ju-sta_ào, 

<<~!,_é li::'~': :'~'L-;, i·_·
po_r inobscrvancia das 

mais CJ.á~sulas coiltra'tuais. 

en 

o(~ 
~, _CJ,IÍUSULA VJCÉSllt.~ •• SEGU@_,:" - A "CONTI~ATANTE- EXECU"rO!lA" 

estará tc.Hnb(~m, al ~m da perda dci Cauç~o· .dci-_ Gàrantia, sujeTta à 
inul ta compensatória de 10,. (<'l<'z por ccn_to) .do preço global ori'l 

ajustado, pela i11execoç~o totâl ou parcial da obra objcto deste 

·CON1'nA'.ro. As muf. tus mó_l~at.Ó.rias c compcn-~ntórins serão autÔnQ 

!Of<S• À àpliéa'ÇÕO de 'umÓ. nã~ exclu:i. i'l . da OUtl:<l ),sendo. indcp(:DdC}l 

tes c.cumulativus. 
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pcnlc:l~·J J:c.!;Cili~Jj- f C C:Ol~'I'HATO pt·u· fc.IJ l.ta df.' po&• 1,u•wlll.u ,;,,:; 

ou mccl içÕt!5 Uo~; ~~ela\' .ir;nn to:a·:cu ttJ~lofi 1 por. t.>r·n·.u :aq h~ r i cn 

,, ·" 111 .r. 

" 

ser ·r.csc.i.nd ido unil atcrn J umu LC!, pn lo ••Et.i'l'l\L>CJ", t:Jt.nud tc1H ~'·1r:p•~c ;r 

convcniênc:iD D?l~inintrn tJ.va. 
DO P.OilO 

CI,/ÍllS!;Lr, VIG!~SH-;1\ ÇlUINTII - As par.tes clc~wm o !"oro "ela 

Comarca de Polat.o Velho/no,.·para dirimir dÚvic;lc:!B e controvérsias 

oriunClas deste CC:,TRATO. 

Para fir.meza e co1r.o prova -do aco.rdaüo, é lavrado o P.Y..Q 

sente TERNO DE co;1'rR1.TO às fls. a do Livro--Especial n• 

009 de. Corit.ratoS, o qual, depois de lido e achado_ conforme, é il.§. 

sinado pelas.. pa~tes, dele sendo extraídas aS cópiaS que se fiz~ 

rem neces'sári.us ;:n~ra Sua ·publicaçao e ex-ecuç5o, atraves de prQ 

cesso xerogr.5fico, de;idame:1te certif.icadas pela Procuradoria G~ 
rnl do Estàdo. Portp Vcipo, 10. de· outubro de 1985 

1(17'(;__ 
ÂNGJd0-1\"fl"GET,I!l 

GoVerna'dor do Estado 
õe nonclôniâ .,, 

VlS'fO 

&m_...J!l..../ ____J,Q_/ 'l-5 

r:L<.-"'-""'"t...,__....._-. I) 

c..--- i.. -1. . é. .~:;,_:-n r""' •. 

' (;. .. ~ 
: 

/-· 
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•O Cr01n6rlo- 3 (g) CloLul 

D<!noonii!IOC'ÕO deu: Cota.s: I 
---,:-.• - •• -•• -:-.--.---:,-~-=,.::.=-•• ==:_-:.:;.,== ;.~-;:;;,---~--, --. ~~=---

t==,.,=·;··~=j===========--_-:-,_-------'--;,:-- I -·· --·-·--

Ff-'-C:.upl:::R•.::•:;=-,::::~~&:::':cc'CJ•i-----·----1· --r~::~_::::_-::_==:=·-~~- .. _ _c ___ _ 

......:::r.=::::•::··:::::'·:...., ____ ~-1=------j----·- ::::::::::::_--_-·=-·-_- ~-- _ .4~o.o5iP:o_o ___ -__ 
!=' ~DI~·e~•·::;,••~·~l :!======!=:======'===-;=;~:=::==='======='===4~2~':;,•·~2:J9_._t!-ª2__1 I Podido NA]) jf!l 762/DER=RO -~·••com ).Oll- . 

~~~[]~·~C~o="'~u~He _______ ~II_•~[]=--C-oo_•_i:_. _____ ~~~~3:-·~~-T-•_m_a_~a_d•_'_'_~_•_• __ ~I:::4~[]=--C-•o_k_-,_~n_< __ •• _______ l 
::~c=.G~.c~.~·~·~':•·;·~"·:·~··::::::~o~~~--]6~_ ·~·-~~~-~oZ.s~_s:~z~o~o~o~~-=-~~6~,~-:-c_._·'=·:-·-------:::~~~~-:~:::::.-_~----.----·------
l-:"=·::~:.· -------Y.u:"RRTIGJL.EP'JVT•rH ARI li--.LT.I'-"'A'--~-----------
I..:""::':::~.::•:::•.:.• ________ .aA1)J.]_.:· __ .J)_DR.._~E:.:z:SEG.ER.,.-2-;iO...--------------- ----------

r.IBJAB(. l~TP ;~t -r"~ede> RO. 

l I ; '"'-C<' I 1-1•·_~-+I ________ E_, __ •_•_•_•_•_•_·_·_•_·_·_· ______ ~tc_u_._''_·~I-Q_••_•_•·~J---_-_-_-~-u~··~h~~··~io --~--~~=:-~~=~~---

! Importência q_ue se empenha I 1' i : 

I para atender despesas _~cori j :,; ~~ 
execução dos serviços de 
Manutenção Rodoviária Ro- L ' 

tineira e Preventiva nas ,Í I ,. 
Rodovias Vicinais ~~rais 
do 1"~1u1icÍpio. de Guajará.:.. J 

Mirim-RO •. ' •••...•....••.. • l 240.558.000 

240.5)8.000 
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GOI'EH:\0 JJO 

ESTADO l!t.:: IIO:\Jl(JiiiA 

1.• c o""'--+--'-''·'-" col.... :l." cor .o. I ..... cor;,--- · t~vE.,.H• 

1 __ ':._'..:':._""::.__1 ________ 1;---~-~~~~-r--=Dc::::..:<, _____ !I·_·___::::.:T? • .:~~.:~:i .. :;ç7 ~ ~-:-2 .. J. ss 
1- : .. 1~. CU:. CC .("UI -~ 

L..:"::':.::".::."':.:'::"o::__~-------1---------+- .. . . .------& / 
,-. ..:~:-:..:::-:::..::-,-+-------':,-------1 ~hf~\=~ :;:::~~ . - '! 
[ .. ,., .. PROC!Sso 

1 0 CONSULTÂ ' ' 0 CO••VITt: I ~ o TOI>:I..Ool. Ot PP.EÇO$ 

umrm:ço 

[Sf'[ CIF I CACÀO 

cutaà.o!; co~. i"tc~ l0.3.J. do 2â.2: 

tnl n!! 031/CPI:.::-o õ.c 2_2. 03. ~_:i, 

reJ..at.ivo ao C..Cnt:t"Dto !lQ 302.,/[;;-: 

ESTADO ". ·.-. 

I UHID. i OUANT. 

l1 o te :t1.~ J./; ................................ . 

CNIT},t:IIO 

.. 

I' li: .f: C O 

i 
I 

i 

I 
1 

I 
I 

............. ~ 

I 
tOTAL l 
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GOVERNO DO ES1"/\DO DE HOrJDÜNJA 

OEPAnTAMCNTO DC t::STRAOAS OE fiOO/I.G(tl. 

OfiRA: Guj ará-!·!irim-HO 

Rotlneilo<o. e l?ravoni:iva 

Fill..'lA ·EX EC\iTOR,\ 

ria Lt.dn. 

Aos 20 di as do més de Dc·u~ .. "!lbro do ---,-
ano de Bum mi.l novecentos e ol. tenta c Cinco u Dep.;~l_:t_ann~nlo ele 

Estradns de Rodaicm ele Rondônja -· DEH./RO~ J~epr«.~sPnt.ado pc~os cn&c

nheiros : ]..ntônio Cl.é!rcl Rozi!c J?intc, José 1-Q~aàUla Hel:~r José Dot\ 

chàcki de Z.~llt.eida, ~r~cisco Eãuardo S';X)·tti_~p..:cella, Adelson _Erióo de 

J.l»lo. 

conforme Por·t.aria n9~ de- 1üt~~t85 : dxpc:clida pc•:n r~·ir·(.~t.OJ' Ge 

ra1 e a firma : . V{;~t:l.ce - ~11C'f3n.h::ú·:t ::o. Ltr3a. 

CGC nn OG.635.05D/0D01-63. s~di_a-d a à Av. D;:-. L-a~>~~=gor, :n<? 25 O 

n;:t eundi \.?lo dt: 

EmpPci te.ira, repr·e;5entada por 

-----------~-·-----------~·~úku.::ü~.:...~Ul.S.:~t.t.WU!c.df'..1~8ll1 
~fi:!ft.~'S~"""~v:_i:..ç;os~~ti.r.t~ndq.s em dc_coi~r~ênciii cl(l (,"("ittt P.atr n~ 

quantidades. 

TrCcho : 

Ext.cn~ã"o 

Sc.r\~iços 

const.aht.e de Con:;;li'U(,.;to dt...• : Sen·i. 
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GOVt::I~NQ DO t::STADO Pt:: fWNDONIA 

J'razo Contratual 90 Dlds úteis 

Valor ContraLual 1 '2.02 • 7 90 · DUO I {Hum llilhiío' Duzcntoa ~·~" l?oin Hi-
lhÕoG, Setecentos o Novontv. Hil Cruzeiros) 

Tendo os rcprcsebtttn~es das paJ~tcs .sis:na

;,:ins \l.<>.d.:U.~u:5.2-~.=r>7.!!.~-s;=l>je1:;o.s~.4e.s:~:~T~=o fu>:<llll1:,pxeau-

4J_t;lo:s~~-ftê'i-.;,a, ·~ri:tten:t"".o, . d"'""""'C1:Yl:'do"""""m»as'»-c"<Jntl5.«,>d·es=~on-
r 

~.....if,.u.a..i..s, n?_rmas t~cnícas cm vii:,o~, instPuçÕc.s c planos fornecidos 

pelo ·DcR/RO par·a serviçoS dessa na-tureza,a:chando-se concluidos os rc 

P,rescntantes do .DER/RO acima menci-onados~ fizeram a· Séu recebimento' 

Cm no~ e d_o Di.rct;or Geral d~ DER/R O~ ces:San_do nesta data 1 &~; r•esponsa

.b~lidade 9-a' "Ernpr·eiteira! respeitando o disposto_ no Art.ibO N'~ 1.245 

do cqcH:bo Civil Brasileiro. 

Para firmez.a do prese~n:.e in~ ti-um"cnto; as• 

paPtcs menciona:das, por seus representantes, firma.'11 cst.e Termo de Re 

cebiment.o -n"cfinitivo, ju-ntamente com as duas testCmunhas abaixo. 

<)e J 9.i? __ ~· ~ 

TI':STEHU:mA '---------

Terça-feira 19 2919 



GOVERilO _r;o ESTADO OE RONDONIA 

Dt:rt.RTAI,(:!11TO !::,E ~STilAOAS OE ROOAG~~I NlEDIÇÃQ 
RoC:c-v1o~ l~f:;~ú-f'""c,;.CO-J.~;,lt;-~ ..... .(..n._t{p.S..!).nc·:t";-:.n 9 :r .. :-o_!G.!! R E s U M o 

t::.t. • <t•• i' -t '- tno Trocho: ___ Gl\(\j,;~.:::_,'L]:),._!:,;)J •.• =c....------
lM:rlk;;c:_j~:z(~"\r,Z:'-F..t;~cl.."t;L ____ _,,__ 

Jn'iclo <lo• Socvicoo: :wn_Q/J!.5·-------
Scrli.co> c'"oc•itodo> do ;-"l._Q/.J.Oj.l.í_o J5[l_Ofl3_ 

01~ CR\1.41 N fd::}\0 Ur:ldade Quutldode~ 

rv~o.ru-' ,.,., __ 

' . 
CONTRATANT' Vé::-t:\co E~cnhc.r-ie. Ltdn ... .....,., 

CONTRATO 

Pr.,~o 

C>~ 

[ 

Nornoro :..3.02/-S.S,_P_GE. 

i Aso ln a loro:_!Q.L.1,9L~5-----------
Proco::!l.o: 

C!nlo Porelal 
c,~ 

To!Oit_ P• relolt 

Cr$ 
Obt•r'lt~fll 

__ ,;.~~-::_~~~~:c: ::,.;:~:-~~:;b~~~~l====-::.· ·1 I . -· 1---------t-----------
~-;,: !-YJ>_j - I - 1-=...m...ss.a.....o!hl...j 

y,-1~~ ,1-.r~,,~n.o.l'Jls..cir \- -i~..,_<;A"-_'-',ú'-'O'-'o'--1--------+---

~ 
;;I 

~ 
;;> 
~-

"' 

tl 
;;.:, 
;xl 

õ 
tl o 

~ 
Cl 
;xl 

rn 
"' . . o 

~ -----=--=1== ----~ --- ~~ - ! I , - ~~ 
,---· ,__ --~- --· --- --- .... -... -~-------------- 3 

l ___ .. ___ ::=--=·-------------· _. C~L 
' :z : :-------~--- .. ----. ........ __________ ] _____ -----· . 

L --~ ~:-- - --~ -- - ~r---~-=----~---~~----.. -__ ·:·-·------ ... ___ ~~-~~~= 
~ ~· l~r:rfc o li<:;uito .., poQ:or em: Cr-? .. 6.}0. S)> .. ~ ·.'-:'Q9._.l __ p~:-~n~~~J_p __ o _S,!.1C~~(I~5:.~\ _l:-4.1-tl·_g9~.J~z.\~~'ii_V(.(~.;.-!}_ ~:t.n-!V . .:n·;~ .. ~- o i t_~ :-J.l. Cl:'~·.:.~.i.,. ; - ; __ I 

tl ... ._(•o y .... ., .. ,l"\ 1 r: .::a n...-a-~~'l'"'t".. de 19 ~c A Cornl:~,ão ... AZ:::;;:--:--?..< L- r-~:. . 1 · : ::::=-~ .. -==::::- __ · 
-· ~·-• --~ ~--"----""-"- '--",., "·' ... ,____ --"'-'- ...------· , ~----- ::rv7'~r~. ~--· /.'J-?. ;;T ---==---------.---: ::::--·Jõê:, ::fsí{cr; asrr -,;-,.--,ü :,ci ";; 

~---=::.._e,.....:=::---· s-.. CJv~ Jpsó L~p~dt.:•a ::.Jtl' , 
-:.. ' 1,_;· _; Õ!Wn' ,,1,"'"'"'"' c;H,RO En~~: Civil 

·, .,~/ ., 0.\DI.Stt:.O IJ,,cu ... ; 
l···· .... 11~ 

g 
õ 
~ 
~ 
"' "' 



GÇV~RNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

DE PARTAMF.NTO DE F.STRADAS DZ RODAGEM 

R~dovro: J.ít.'.!lutcnc'.;.o Ro4.Rot .. o Provcntivn 

Trecho, Nunidp:l.o . do Gunjar;, H.it·:lm 

Mcdlcõo :_F!.;i::.n=nl::._ ____________ _ 

Inicio dos Serviço>: 10/10/_,8~-------

Sorvi,cos o.aculodo> do: 01/09/85 0 ~12/85 

01$Cfl:I}<I;IHAJ:ÃO 
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! c::ccut~d-:>c confor~o item 10.3.1.do 

j Edit"l n~ 031/Cl'L•l-0 de 22/08/ 85 

UJ Ida d~ 

"~EDIÇÃO 
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Ovontldodo 

CONTRATAN1 
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Í-.E'L!<->0
"-': . _ ..!'!'__ ___,., r,,_ '"l_l. 202:789.895-, 

'I - Serviço>:< uc M·~biJ.izaçao 20 % __ 2~.0•'558.000 

plo::' destn l1edir;Üo Final ~--. · j962.231.895- =§ ~ 
~ 
() 

õ z 
I ·--- > ..... \ --------- - - . ---- ------ '-----1--------
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3. oonns nnnov1 ~rn ns EXF:CIJTnnns - linEn flUI'li\L 

E I dASSENi'ii1<:NiOj' ~·: ~OTnL DE 
______ ROOOV!I\ LLM m·~c RL0/1 ounnn:. um) r.cnq·: RLr. l<fl'n nc:. 

r101:E j_ rnEcHo·-r-1-s_r_G_U\ (m 2 l I (m~ (ml) 1 ~:f~~ul ~ 1(_~3) ·1:Cm3) ~n~~ns 
>lom .. Soco.,go l<m::"llf.kr.r··~::) C"Ml"2 t9i)-;{i'õ~-rtôll.,-O'O<t T"'- J:G\ C?, ir. -- •J.•l-60•. • ,r; 3'36 61;>. 
5 Linhn km O/km 05 GW-1•7.7 ,-- 35.000 :._ -- -- -- 76 :: -- 05 
1 L inh~ kr.. Q/Q .ln!'t~ GM·l-11?.3 --, -- -- -'- 27 -- 1. 7.r111> \ --
~tn;:") m=ei'r.t:r"l~~ G':\f'l":'TTl -- t"l:T.\!0:'1 trjLi\ '\1') -- -- v.::n;\\ ';1'11) 

t""!t/.> .- .,_ ;·'·' ~kr.r-3a c.."iJM'='.:>C'= fir.i)ú!i l!'<'Tü~oo~ ::-;-!>. -- -- -- -- l:-:-l:7ill 
Clho d'igun km D/km 09 ~AM-304 lo.ono GJ.ooo -- 16 -- -- 157 160 
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~hn b:::r.i:l/~ ~r:=-J:2r. qf)IJtl q'!J.oon. ~ -- -- m .m nu 
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qnha D km ~5 r;rJl-I1/.0 -·· -- . 7,p 10 -- -- 00 
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WlVEil:\0 llO ESl',\llO J\J; l!ClNDO}-:JA 

1'11',\JtT/,!.:I:~'T() Df:. ESTH.·\llAS DI: ltOI"',tr;r:M 

!'VIl, l 7/12/85. 

J)(): E!\G~ JO:il> J:OUCIIABKI Jlf: MSo_F.J'DA 

1'/•: Dli<E'J.Cll{ DE Ol'EhM;Ão E :.J,\:,UT"'\Ç:\0 ·DO P..E.R. 

In_fOl"Jii;:mos que os .t.c.rvii[j~S de rccupeJ"ét;D.o 

J."l~ · Estrad.as ViCinais do Lote 14 no ~Jun:icipi_o de Guaj.;:H .. a 

J-\irj.m, pra.t.icamcnt.e conclu:Íd:ts, Const".:m.do do- seguinte: 

01 ,. L-D. (Coletol"a) Ent:r:onc c/DR-425 

02 - L-08(Sid.Girao)Entronc.GAm,429 

·03 L-l8(sia._ç;:i.!'.ão)Entronc.GAH. -420 

04 - A luizio Fe1·rcira (C\)letora) 

05 - L-? (r".'t·a') :'Entronc.BR-425 

06 L-7 (;r_;i;;,) Entroc C/GA'l-435 

07·- L-8 .. (~J.l'~~'A•) E,;:d.:.::"~h'iC • c/G~J-~-235 f ,/ 

08 L-9 (IÃTA) Entronc ç/ÇA~I-Ú5 +V 
09 -· BO~!.SOS$EGO (COLETC?RA~· -!-V 

1P Pelheta ( Co1etora) · f-t/ 
·11 - Caci.oeirinha (Coletora) ~ 

.12 - J.,ago .das Graças +v· 

Atenciosament<!_, 

08 -ORÇAMENTO ANALITICO 

EXT 

" 
" 
,; 

" 
·" 

" 
• 
• 

53_KN 

14 lql 
I 

06
1

Km 

.,. 15 JG.r 

17 1'-'1 

14 ."J(.,'i 

ó6 _J:;.; 

06 KH 

15 K}j 

17 K!-l 

13 }(.\; 

09 ~'l 

185 101 
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Agosto de 1986 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÓNIA 

Procuradoria Geral do Estado 

CONTRATO N9 249/85-PGE-

Contrato que entre si celebram o Estado de Rondô-
nia e Triunfo Construtora Ltda., para os fins que es
pecifica. 

Aos vinte e seis dias do mês do agosto do ano de um 
mil novecentos e oitenta e cjncot o Estada ·cte Rondônia, 
inscrito no coe sob o n'i' 04.280.889/0001-69, com sede 
no Palácio Presidente Vargas, sito à Praça Getúlio Var
gas s/n~', doravante designado "Estado", neste ato repre
sentado por seu Governador Ângelo Angelim e Triunfo 
Construtora Ltda., inscrita no CGC sOb o- n.~' 
77.955.532/0002:.98, corri ·seC:fe--à ~v. Guanabara nct 
1.195, nesta cidade, doravante designada "_Ç_ontratante
Executora", neste atO repreSCrifada po-r -seu Procurador 
Eduardo Barbosa Júnior CPF número 275.639.019-49, 
resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos das 
seguintes Cláusulas e condições: 
Do Amparo Legal _____ _ 

Cláusula Primeira - O respaldo jurídico do presente 
Contrato encontra-se consubstanciado_ no Capítulo III 
do Decreto Estadual n9 1.394, de 4 de agosto de 1983. 
Do Objeto 

Cláusula segunda - O presente contrato tem por ob
jeto a execução dos serviços de manutenção rodoviária 
rotineira e preventiva nas Rodovias Vicinais ~Rurais, lo
calizadas nos Municípios de Ii-Paraná, Presidente Médi
ci e Cacoai/RO, Com extensão total de 127,5; 166 e 472 
kms, correspondentes aos Iates 6, 7, 8, respectivamente 
do Edital de Tomada de Preços n9 31/CPLMO, constan
te do Processo Administrativo n"l.Oll-2008, de-23~8-85. 

Parágrafo único. O pteçó ContratUal será reajustado 
a partir do 619 (sexagésimo primeiro)_dia, conforme as 
disposições do Decreto-lei Federal n9 185 de 23-2-67, es
clarecendo que, sobre o período inicial de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de assinatura do presente instru
mento, não incidirá qualquer correção. 

Cláusula Terceira- Integram este instrumento Con
tratual, guardada a necessária conformidade ·entTeefes, 
devidamente assinados e rubricados: 

a) o Edital, a Proposta e os documentos que os acom
panham; 

b) Anteprojeto, Projeto Final, especificações PartiCU
lares, perfis e demais elementos existentes que sirvam à 
definição do objeto e das prestações ~ontratuais, bem 
como Cronograma Físico~Financeiro e Orçamento 
Analítico; - · · -----~ 

c) as normas, especificações gerais e instruções em 
uso, Cadernos de Encargos e disposições regulamentares 
do "Estado", 
Do Prazo 

Cláusula Quarta - O prazo para e~ecução dos ser. 
viços é de 90 (noventa) dias tlteis, a parfir do recebimen
to da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem (RO). -
Das Garantias 

Clãusula Quinta·- Para garailtia da-(iel execução dos 
compromissos ajustados no presente Contrato, a 
"Contratante-Executora" prestará a Caução correspon
dente a 0,2% do valor global do Contrato, nos termos do 
Artigo 51, do Decreto Estadual n9 1.39'4, de 4-8-83. 

Cláusula Sexta - Sobre caução prestada pela 
"Contratante-Executora" em favor do "Estado", junto 
ao Departamento de Estradas de Rodagem (RO), não 
incidirá juros ou correção monetária e somente será de
volvida 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços 
pelo órgão supracitado. 
Da Força Maior ejou Caso Fortuito 

Cláusula Sétima - Na incidência de fato decorrente 
de Força Maior efou Caso Fortuito, no~; termos da Le
gislação Vigente, que obste o cumprimento dos prazos e 
demais obrigações exigidas neste Contrato, ficara is"éõfã 
a "Contratante-Executora" das multas e penalidades 
pertinentes, justificando..se a alteração do Cronograma 
aprovado. 
Da Fiscalização 

Cláusula Oitava - A Comissão de Fiscalização serã 
designada pelo Diretor-Geral do Departamento de Es-
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tradas de Rodagem (RO) e poderá ser composta de um 
ou mais Engenheiros, os quais serão competentes para; 

- acomp·anhar e fiscalizar desde o início dos traba
lhos até a aceitação definitiva, verificando a perfeita exe
cução dos serviços, especificações e demais documentos 
fornecidos por ocasião da Licitação; 

- promover, com a presença da "Contratante
Executora'', as medições, avaliações e fatoras para paga
mento e decidir questões técnicas surgidas na execução 
do objeto ora contratado; 

- transmitir por escrito, através do Diário de Ocor
rências, as instruções de Ordem -de Serviço; Projetas 
aprovados e alteração de prazos; Cronogramas e demais 
determinações dirigidas à "Contratante-Executora", de
p·ois da anuência expressa do Diretor-Geral do Departa
mento ·de Estradas de Rodagem (RO). 

- cientificar ao Departamento de Estradas de Roda
gem (RO), as ocorrências que possam levar a aplicação 
de penalidades à "Contratante-Executora", na verifi
cação do cumprimento das obrigações contratuais; 

_ Solicitir a substituição de qualquer empregado da 
"Contratante-Executora" que se encontrar lotado no 
c<tnteiro de obras e que prejudique o bom andamento 
dos Serviços; 

-esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas 
pela "Contratante-Executora", bem como acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços qualitativamente e 
determinar a correção das imperfeições verificadas; 

~·atestar a veraciditde dos registrps efetuadq~ pela 
"Contratante-Executora" no Diário de Ocorrências, -
principalmente os relativos as condições meteorológicas 
que forem prejudiciais ao bom andamento e execução 
dos serviços. 

~a D!reção 

Cláusula Nona- A mudança do responsável técnico 
pela ''Contratante-Executora" somente poderá ser efeti
vada após expressa anuência do Departamento de Estra
das de RodagemfRO, devendo ser comunicada com an-

- tecedência míciima de 5 (cinco) dias. 

bo exame, entrega e recebimento 

Cláusula Dêcima - O recebimento dos serviços serâ 
efetuado por uma Comissão do Exame, Entrega e Rece
bímento, integrada por 3 (três) membros nomeados pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem/RO, e por um 
representante da "Contratante-Executora", sendo lavra
do na ocasião o Termo de Recebimento que poder:á ser 
em caráter definitivo ou provisório, onde as partes cien-

~ tificarão. 

-Parágfã"f6.ónico: Em se dando o reçebimento em ca
ráter provisório, o qual não excederá a lO (dez) dias, o 
Departamento de Estradas de RodagemjRO reterá a ga
rantia da execução e poder~ exigir os reparos e substi
tuições convenientes, abatimento do p_reço, ou mesmo 

_devolver o objeto à "Contratante-Executora", caso este 
se revele desconforme ao avançado, sendo esta conside
rada inadimplente pelos motivos consignados no ato da 

. devolução. 

Da Rejeição 

Cláusula Dêcima Pri~eira - Ao Estado, através do 
~Departamento de Estradas de Rodagem(RO, assiste o -

direito de recusar quaisquer serviços, quer na fase da 
execução ou após concluídos, por intermédio da Comis
são de Exame, Entrega e Recebimento, quando os ser
viços não estiverem de conformidade com o ajustado, 
caso em que a "Contratante-Executora" obriga-se a 
corrigi-los por conta e risco, dentro do prazo estabeleci
do pela Comissão ou Fiscalização. 

Cláusula DêCima Segurlda - A "Contratante
Executora" se obriga a manter a guarda dos serviç_os até 

_ _s_euJlnal e definitivo recebimento. pelo Departamento de 
Es_tntdas de RodagemfRO. 

Cláusula bêcima Terceira- Poderá o Estado, át!av_és 
do Departa~ento de Estradas de RodagemJRO, a seu 
critério exigfr provas de cargas, testes dos materiais e 
análises de qualidade, através de entidades oficiais e la
boratórios particulares de reconhecida idoneidade, cor
rendo todas as despesas por conta da "Contratante~ 
Executora", 
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Cláusula Décima Quarta- O Estado, por intermE:dio 
do Departamento de Estradas de Rodagem/RO, se re
serva no direito de contratar com terceiros a execução 
dos serviços e obras, no mesmo local abrangido por este 
contrato, não podendo a "Contratante-Executora" opor 
qualquer dificuldade a tal. 

Das Cláusulas Penais 

Cláusula Décima Quinta - O inadimplemento por 
parte da "Contratante-Executora" de quaisquer das cla
·us~las e disposições deste contrato, implicará na suares
CiSãõ·o·u na sustaçào do pagamento relativo ao serviço já 
executado a critério do ~tado, através do Departamen
_to_ de Estrad!j.S de RodagemjRO, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, sujeitando~se, ainda, a 
"Contratante-Executora", às penalídades previstas no 
título III, capítulo III, do Decreto Federal n9 73.140. 

Parágrafo _único. O E~;tado, através do Departamen
to de Estradas de Rodagem/R O, poderá valer-se do dis
posto no "caput" desta Cláusula, caso a ~·contratante
Executora" contraia obrigações para com terceiros que 
possam, de qualquer forma, prejudicar a execução do 
objeto ora contratado, bem como: 
I- retardar o início dos trabalhos injustificadamente 

por mais de 15 (quinze) dias da data do recebimento da 
ordem de autorização para início dos mesmos; 
II- interromper os trabalhos por mais de 10 (dez) 

dias consecutivos, sem justo motivo; 
HI- o.ç.ªsionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na 

entrega dos serviços objeto do presente contrato, salvo 
sendo conveniente ao Estado a contir:cuidade dos mes
mos quando este aplicará as penalidades pertinentes, 
atravês do Departamento de Estradas de Rodagem/R O; 

IV- deixar de recolher ou integralizar a caução, bem 
como não pagar as multas dentro dos pra:zos fixados 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem/RO. 

Cláusula Décima Sexta- Ressalvados os motivos de 
força maior efou caso fortuito que deverão ser devida
mente comprovados pela "Contratante-Executora", o 
Estado aplicará as seguintes multas; 

0,1%- do valor de cada etapa de serviço, por dia de 
atraso que venha ocorrer nos prazos estabelecidos pelo 
crohograma de execução dos serviços; 

0,1%- do valor do contrato, por dia de atraso na en
trega dos serviços; 

0,5%- do valor do contrato, por inobservância das 
demais cláusulas contratuais. 

Cláusula Décima Sêtima - O Departamento de Es
tradas de RodagemjRO se reserva no direito de, a qual
quer tempo, descontar da caução de garantia, toda e 
qualquer importância G_Ue lhe for devida pela 
"Contratante-Executora", por descumprimento ou in
fFirigência das cláusulas ajustadas no presente contrato. 

Cláusula Décima Oitava - A "Contratante
Executora" estará também, alêm da perda da Caução de 
Garantía, sujeita à multa compensatória de 10% (dez por 
cento) do preço global ora ajustado, pela inexecução to· 
tal ou parcial da obra objeto deste contrato. As multas 
moratórias e compensatórias serão autônomas. A apli
cação de uma não exclui a da outra sendo independentes 
e cumulativas. 

Cláusula Dêcima Nona- A "Contratante Executo· 
ra'' poderá rescindir o contrato por falta de pagamento 
das faturas ou medições dos serviços executados, por 
prazo superi·or a 60 (sessenta) dias. 

Cláusula Vigêsima - O presente contrato poderá ser 
rescindido por conveniência administrativa a qualquer 
tempo, mediante notificação através de memorando di
reta ou por via postal, com prova de recebimento, atra
vés de parec.er fundamentado, assegurados, todavia, os 
direitos adqUiridos da "Contratante-Executora". 

Do Preço 

Cláusula Vigésima Primeira - O preço global deste 
contrato ê de CrS 6.267.788.000 (seís bilhões, duzentos e 
sessenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil 
cruzeiros), do qual pagar-se-á uma parcela de 20% deste 
valor, a título de mobilização, por ocasião da entrega da 
Ordem de Serviços. 

Parágrafo único. As alterações no valor deste con~ 
trato, decorrente de modificações de contitativos previs
tos, poderão ocorrer até o limite máximo de 20% (vinte 
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por cento) do valor global avançado, com pronuncia
mento expresso do Departamento de Estradas de Roda
gemjRO, através de processo devidamente formalizado. 
As alterações em apreço serão objeto de exame da Pro
curadoria Geral do Estado. 

Da Verba 

Cláusula Vigésima Segunda - As despesas decorren
tes do presente contrato correrão à conta da seguinte 
programação. r 

Cr$ 431.644.000 (quatrocentos e tririta e um milhões e 
seiscentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), Atividade 
do Departamento de Estradas de Rodagem -
26.01.16.88.531.1.022. Elemento de Despesa 4.1.1.0, con
forme Nota de Empenho n" 596/DER-RO, de 23-8-
85/lote 6. 

Cr$ 216.464.000 (duzentos e dezesseis milhões quatro
centos e sessenta e quatro mil cruzeiros), Atividade do 
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Departamento de Estradas de Rodagem -
26.01.16.88.531.1022 - elemento de despesa 4.1.1.0, 
conforme Nota de Empenho n9 597/DER-RO, de 23-8-
85/lote 7. 

Cr$ 605.449.600 (seiscentos e cinco milhões, quatro
centos e quarenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), Ati
vidade do Departamento de Estradas de Rodagem 
26.01.16.88.531.1.022 - elemento de despesa 4.1.1.0, 
conforme Nota de Empenho n9 598/DER-RO de 23-8-
85/Lote 8. 

Parágrafo único. O restante das despesas, no valor 
correspondente a Cr$ 5.014.230.400 (cinco bilhões, qua
torze milhões, duzentos e trinta mil e quatrocentos cru
zeiros). 
Do pagamento 

Cláusula vigésiffia-terceira - O pagamento do pii:ço 
ajustado será efetuado mediante a apresentação das fatu
ras de medições correspondentes a serviços executados, 

cc;c OU vmfcuu. 77 955 532/00v"'?. 9S 
CQ.ll.~RL..!t?.J11 ·~f"' l'?Dt. 

E~o~eatc;o• J.V C'JittiABft~J. ~t> 11::.; 

I s ,., '.-1 I ' c I ~-I. • I·~ t 0111~. I 
Jmportâ.!lcia quG só empenha 

• . i 
pal'a. cobrir despesas com sc~c;o,s de 

}'.anutcnção Rodoviária· Rot~n~ra o ):>'r( 

veniiva das rodovias viei.nais 

:nll'ais do E!lmiei:pio do Ji-l'anná co.::~ 
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To!Eida de Preço n" 031/CP.U~O 
Data: 22.0S.ô5 · 1 
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devidamente certificadas pela Fiscalização do Departa
mento de Estradas de RodagemjRO e mediante com
provação dos recolhimentos previdenciários-e fiscais a 
que estiver sujeita a ·~contratante-executora". 

Do Foro 

Clãsula Vigésima-Quarta - As partes ele&er o Foro 
da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir dúvidas e 
controvérsias oriundas deste contrato. 

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o pre
sente termo de contrato às Os. 038 a 045 do Livro Espe
cial n~ 007 de Contratos, o qual, depois de lido e achado 
conforme, é assinado pelas partes, sele sendo extraídas as 
cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e 
execução; através de processos xerográfico, devidamente 
certjficadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto 
Velho-RO, 26 de agosto de 1985.- Angelo Angelin, Go
vernador do Estado de Rondônia - Eduardo Barbosa 
Júnior, Triunfo Construtora Ltda. 
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COJISTRU'J'OP..,<_ TRTh1TFO LTDA 

~ I f'ROCESSO 

lOll/02oos 

1.~ [2J 10MAOA. Ot. PAE.ÇOS 

c~~-

t:MD'EAtco• AV. GUA!L'Jl~' R! .. 11°11'12 
C'I!IAOE -PORTO- 1fEI.3C' _ EST ... oO RD 

ITIM I ç-.A. D I Ur.tlll., r-rst~ft_IF I C A OUANT. 

. I urmAilrD 

Ji!lportânc::.a. que se empenha 

para cobrir despesas com serviços de 

}.lanutenção RodoVi~ia Rotineira e 

Pxevent"iva das rodcvias vicinais e 

rurais do municipio de.Cacoal com 

cxtenção total de ~72 :Km, correspon·-

dente ao Lote 8 •••••••••••••••••••• , 

Tomada de Preço n• 031/CPLl·l-0 

Da. ta: 22.08.83 

,, 
-

TOTAL 

~ ; - ~ 

Agosto de 1986 

14 o CONFEil!NCI" I _--1 
I 

r R ( ç a 

I TO 1 I. t --
: 

! 

I 
I 
I 

605-449.600 

I 605,4·1~.6:;::' 
~ 



vO\'EilNO DO ESTADO DE. RONDÔNIA 

!Jl.l'ARTAMENTO UE ESTRADAS DE RODAGl M M'-0 I ÇAO 
FOLHA N.' , . .,.. ··-a;,-

/./""' 

rr:..t:c""u1: .S~!~Y..:.S.l~ ~tt'\I!H~~!!ç_Q2. Rodo·v. !tut!ne:i.ril 
t: P reyt~ll .J. \'H. , · · 

CONTRATANTE: Triunf~strui:óra Ltú". --.;..... 

RESUMO 
1rett!.o:2;~uticiHi~· -~lc ~P--tne•~nL. 

tl.·c:a1c:õo :_l:t..Mcdi.(..~U-.1" arciuL-... 
" . 
~>.'.:to ~O> -Servico>: . .1llJ.Q§/!!.S ... ---·· 
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C r\ 

Cu''" f'ercie.l 
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~~f.,;:~~:.,~:.~;,;;~\~:-~~~~-~~;1-ª;~~;.~~-~-~~ ~"= ~~--=-~=----_-_· ==------------~~-~~~--:_-_-_-_-_~_, 1-----------1 
L•" !!'!. O!t_. --------- .. ···-· .Y.L _· ___ .:._______ - 431-644.000 

-r~t1o1~ tlt~sta l~!M~\...!~_Pai"ci!!!: ·----- ---·-----• 1 I 431.644-0DO I I 
... -~~--· !·---·····. ---· ... ~•":·-··------1--------

---· --•-- I I l 

·--:::--.. ·----- ·---·----~---1 I ·-1 1---------lí 
. - ·-·---- --------··------·--· 1- 1-----------ll __.., 

-~----1·---- .. -- ·--- .... ·.---1-------1 -·lj··-----

. ···--· -- --:---·· 'J. r~·\~,r 
-------~---\(\ "\ . ' I 

----, }'-· ·C'>~\ .... ___ ,___ ------~ • .• c., ~-m ----1:- _, . -------,r:r;--:',:-1. 
..... _ - :\C';';$\ 

I -t~ 
---'~·\ \-\ _:=;;::::= 

-------·--·1 ······-~--·· 

i~ 
':lw-~'1..... . 
· ......;rf.G;;;õõ' a pagar om 'it;;_,U!.!.~l!l-OUtl (!J.t\,!\:!:2-c:;~n.!:!.'S nrcpLa e quaLl'o mil~,,-,.; r·ns. \ 

··qfl-{«>'i.!:!l!~-"-de_____&.~g,-____ ~de 19J.L. A __ .. ;::-,q"} 
, f Erl:91)'T..inia !.(•/>11~ 
11" ,.,., 

:>-
"" g 
õ 
g-

~ 
"' 

I!· 
o 
;;;:, 
;;>· 
õ~ 
o o 

~ 
;o 
g] 
"' o 
~· 
(l 

~ 
:>,... 
w 
"' "' o 

~ 
~ 

s: 
~ 

:c; 

"' 'f 
"' 



GOVERNO DO ESTADO OE RONDÔNIA 

OEPARTÁMENTO OE ESTRADAS OE RODAGEM 

Rodov1o: j;_!JJ:L_çlQ.:._U<>nUl:.JJ..il.C.ê.Q Rodov: Rot.in.e.ira v 
· Prevcn ti v 11 • 

Trecho: .Municlp.ia..Jie._Jl -Parnna 

__ ,__ _______ -""---"-----------..,.------, 
FOLIIA N.• ___ _ 

MEDIÇÃO 
CONTRATANTE: ~NSTRUTQ!\A TRIUNFO LTOA ~.,{" -. --· . ·- --=---------

RESUMO 

!leêi>õo.: He<)J.s_ilg_r..t_IJ~:t. ! Num•ro·: 249/05-l?GE 

toicio do> Scrvicoo:____lil.LQaLa~- CONTilATO A»lnotura: 26/08/85 

Sorvi!'O• executado> do:_Q1LQ~D!:La_).21.12Lll!L . Proc'" 0 : ----- -·· 1 
-------

.,.---,-
t:n:C~IIAINACÃO U!!.ldo4t Q~ontldod• (l .. ,., ... ,h. C\1,10 Por~lcl 

c, I 
1---------------f--1 I -------1 
I - r:xccucão doa serviços' conforme item l--I j ·I I ·---1·---·· ·---· 1 

1 O. 3.1 do Ed~tnl nQ 031/Cl'LHO de 
---·• ···--------! --1 I -··--• ·---· 

__22/..0 B/..8.5.,._Lo te__n 2.....06. ,...confor:mo._Con. __ 

~tp,t:.o_n1....~J216.5:::l'..G!l..__ -
1 
.lliL _ __jjjll..2 ..6....5ll.9.....9..8.4. . ...1...10.0.....4.35.....3081------ ----·-----

----1 1- l I -· 

_::_~;2_çoJ de :!obJ,~@_~O~ . .. 43l..641._00C 1 
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CRONOQR,,f\/1. MEOIÇÃC l l't~OVJA, Ser.,· .• de .• \!.<lnu.t-Rod • .Rotine:!.=;:: . .: l're\•ent!v a 

"i'RõCHO· JJ!.I\'l;i,~!J1;i.9. .• <!!' ... .J.i.':'F?\t'<tn~ ,,,,, ..•.•• MEDIÇÃO TER. ·lo~ ,) . .37.>},,,, lo.o .li_<l: tl " ~-- . 
Kl -~· L-1.~~ •...•• 1 

CATA O"A PROPOSTA! •• ~~~~~/~~ ••..•.••.••. , •. 

DE . '•- ..... ····· ..... u •• - .............. ~•= ............ .. 
REAJUSTAMENTO ~~- (l:+on.o)/to ,, 9.; 

P.EFERE~=IA .... J.ª .... MEOIÇÁO PROVI~~;,~~ULAOo,.?.~i.9M~:i .. ~ .. 'J.}/~'?-/~$ ......... i. (ll.o ~ '•" .......... .. "::" .. 

F'ERIODO OE EXECOÇAO UOUIOOo .. 9.l:/99/S~ .. ~:.;J.í!/:J:?/.&$ ............ .. 

CC~'.:TRATANT~; ~9.t;l.~~;~.Ut:<;>.~.:t ... lr.:i-.tJ11f.Q .. t.t.é.l. 

{ 

NIIMC.I<Cl• ~.,!9n.~-:f(;~ .. 
= 0 N T R A T 0 ASSINATUi'!k,;~.{.tl.Y.~.:i ....... 

PROCESS!:· _l~:-~.~::?.9?~ .. • 

'PAV • ...... lo = ,, , , .. , ,,,, li. o - •••·•••••••• ,, J<l ; ••••••..••••••• 
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EJOS/85 Lote _ng 06 conforme ' -~-----1·- 1-
C:.?ntr~!_~-~: .. J.~.9.l.~ .. .l::!:~:.::E __ _ 1.1oa ·1J.LJ.2.?. ..... 1_41!:..: . ..63.1..:..2.Q.Q. ____ I-2..7. 6 • 79 UQ!l ..... .:..l Q~Jl.?..l .... ~§.ê .. :.Z.$..?. .. :.9.?..~ ... _,.. 1 

------· ·I -l·-......................................... 1·----

·----------·-·-!----···---\ I 

_r-=t==---:t __ -~_--ª _______ ., ____________ .. ___ ..... ,_______ 1--------· 

_____ -!--.. -.... J-·- ....... -!-·---·--· .. ----·- :~=~~::r-----~=-IFT-~ 
.... -=-...----,.---r-----l·-------~=~c.=-----=~~=~= ::.·=.-. -~----------~----:~~;~~\·1~ -=----~~=~==~=-~~~===~~-=~=~==~=-- +- ·- ----·-.. ·----·-- ·------T --1~~~ _,. 

T:-l?O?.TA A PRESE;>;TE Mf.D:ç.;o DE REAJCSTAME~TO EM: .. C!$ .. +~-~ :7.~7:5?9-.5 .. Çc.~l';\:<?._.'l. ?.:i,~!''l~.a .. ~:_A.--j;.Ç,1'!:\.J.)t>9~.:;, .. <;e.f:.<;Çf'.'!~~'!. 'l.Si;\~~--r 
- ~ · ,. 11 zó D b 1 8 .sete mJ.l noventa /CJ.nco crt zeJ.r,os). 1 
.:-or"o .e >O d eze:n ro d -9 5 CO~!ISS\O· ,./.. /. 1 r · 

.................. e .................. e .................. A .. ' • -~:;;~~,~~:~l:·!·:.j;;· ........ ·.:_> .. ~:--/""'"'"""/::.:-:. \·'!'\"" 
~if-ti-f.1Tmw.f.l.ml 1iu:o }~-;tJ '·~r:;~ . ..c~. ~ .. -:r~ L;:-:::.;:;'1 :,-::.1 

1 

-'(l:ow ~t~,ar~l:~~·~;~\'"IIIH;:~o c::: \t;;~~~;~,~~~4:~;:~~:;~.: ~;f.':":'J 

• 

i 
õ 
g-
~ 
ao 

"' 

o ;;. 
)O 

õ 
o o 

~ 
)O 

~ o 
z 
~ 
õ z 
> r-
~ 
-g, 
o 

f 
[. 
" 
~ 
..., 
"' ... ..., 



~948 Terça-feira 19 

DECRETO-LEI N9 185 
DE 23 DE FEVEREIRO DE !907 

Estabelece normas para contratação de obras e 
para rel'isào de preços em contratos de obras ou ser
l'Íços a cargo do Governo Federal. 

Art. 1'~' Respeitados os orçamentos aprovados para 
os órgãOs públicos, esses só poderão contratar obras que 
reúnam previamente os seguintes requiSitos: 

a) existência de um projeto de engenharia completo e 
aprovado pela autoridade competente. Este projeto de· 
verá ter todos os seus elementos devidamente qualifica
dos e quantificados, de-modõ que seja possível a elabo· 
ração de orçamento parcial e total da obra; 

b) existência de Cronograma físico-financeirO de exe-
cução, de, acordo com o projeto de engenharia, d~finido 
na alínea anterior, devendo o cronograma financeiro ser 
expresso em preços constantes; _ ~ _ _ 

c) existência de recursos financeiros necessá~tos, asse~ 
gurados no orçamento do exercício e nos segu!ntes, que 
cubram o perfodo previsto para a execução da obra. 

Parágrafo único.- Excepeionalmen~e, n? caso de 
obras de arte especiais, poder~se-â inclutr projeto e obras 
num mesmo contrato, desde que se estipule só poder a 
construção ser iniciada depois de aprovado o projeto 
pela autoridade competente e de satisfeitas as exigências 
das alíneas b e c deste artigo. 

(*) Em complemento deste decreto-lel, vejam~se, 
adiante, os Decretos~leis n9s. 1.070, de 3~12~69, 1.237, de 
12-9-72, e o Decreto n"' 60.107, de ll-3-67. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Art. 29 Os serviÇos e obras a cargo dos dív~rsos ór
gãos do Governo Federal serão pag~s, quando ajustados 
ou contratados com terceiros, mediante Tabela Geral de 
Preços Unitários variável para as diferentes re~iões do 
País mas idêntica para todos os órgãos. 

A~t. 39 A Tabela Geral de Preços Unitãrios, será 
calculada, dentro do prazo de 120 dias, a contar da data 
da publicação deste decreto-lei, com base nos cu~tos 
reais obtidos em serviços e obras executados em regtme 
de administração di reta por uma Coinissão Permanente, 
constituída de representantes dos diferentes órgãos de 
cada Miriistério. - -

§ 19 A Comissão deverá estabelecer os novos c~efi
cientes para os serviços a serem executados com eqUipa
mento mecânico ou por rrleios manuais, que serão apro-
vados por portaria ministerial. . 

§ 29 Enquanto não forem aprovados os coefictentes 
referidos no parágrafo anteríor, prevalecerão os elemen
tos componentes das tabelas em vigor que propiciarem 
os menores preços unitários para serviços idênticos. 

§ 39 A Tabela Geral de Preços Unitários será anual
mente revista, no seu todo ou em parte, ou sempre que a 
conjuntura recomendar. 

§ 49 Poderão ser acrescidos a essa tabefa; em qual
quer tempo, novos preços, impostos pela n~ce_:;sidade de 
serviços, calculados e propostos pela Com1ssao Perma
nente e aprovados por portaria ministerial. . 

Art. 49 Nos contratos em vigor, na data da publi
cação deste decreto-lei, os preços unitários de s~erviços 
que não constarem das tabelas vigentes serão calculados 
com base na composição da última tabela de preços 
aprovada e nos preços unitãrio~ elementares que dela 
participam. . 

Parágrafo único. Os preços a que se refere este ar~tgo 
serão incorporados às tabelas índicadas nos respectivos 
contratos, não dando direito a reajustamento retroativo. 

Art. 5Q Os contratos de obras ou serviços de órgãos 
do Governo Federal poderão conter cláusulas de revisão 
de preços, desde que estipuladas,_previamente, condições 
de revisão nos atas convocatórias das concorrências res-
pectivas. - - - . 

§ 19 Consideram-se, também, contratos de servJço 
os que forem celebrados ~ara a fabricaçãõ de equipa
mentos pela indústria nacional. 

§ 29 Na hipótese de dispensa de concorrências, os 
instrumentos formais correspondentes à adjlidícação di
reta conseqüente poderão conter igualmente cláusulas de 
revisão de preços, desde que previamente estabelecidas 
na instrução que servirá de base à dispensa de concorrên
. ciu. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Art. 6Q As revisões dos preços unitários contratuais 
ou em parte do valor global contratual serão calculadas 
segundo à fórmula seguinte: 

·Ii lo 
.R= o,oo ·x x V 

lo 

R.....,. é o valor do reajustamento procurado; 
lo- é o índice de preços verificados no mês da apre

s_entação da proposta que deu origem ao contrato; 
Ii- é a média aritm~tica dos índices mensais do 

período que deverá ser reajustado; 
V- é o valor contratual da obra ou dos serviços a se

rem reajustados. 
§ !9 Compete ao Ministro de Estado aprovar os 

índkes a serem adotados nos contratos celebrados nos 
órgãos de administração diret_a e pelas autarquias sob 
sua jurisdiç-do. 

§ 2Q Os órgãos responsáveis farão, obrigat~riamen
te, a medição e a classificação das obras ou serv1ços ~xe
cutados em cada período a ser reajustado, para defimção 
dos valores dos reajustamentos e controle do cronogra-
ma de execução estabelecidas no contrato. -

§ 3Q Quando, no serviço contratado, a parcela relati
va a materiais e equipamentos incorporados, de proce
dência estrangeira, for superior a 40% do valor global 
inicial, o cálculo de reajustamento será feito pela mesma 
fórmula, adotando-se, porém, os fndices correspon_den
tes aprovados de acordo com o§ J9 do presente arttgo. 

§ 4~> Quando se tratar de con~rato de ·~Mào-d~
Obra" na execução de obras ou serv1ços, só serao pemu
t!dos reajustamentos quando ocorrer _ónus decorrentes 
de ato do Estado, principalmente modificação salarial, 
considerando-se como índice os salários mínimos e en
cargos sociais iniciais e atua(s -da região, e i?corren~o~ a 
incidência somente na parte executada depo1s da revtsao 
de preços. 

§ 59 Sem prejuízo das penalidades contratuais, cor
reSpondentes, quando haja atraso na execução da obra 
por culpa do empreiteiro, não serão reajustados os 
preços dos serviços executados em desacordos com o 
cronograma de execução daquela. 

§ 69 A posterior recuperação do atraso verificado, 
nos termos do parágrafo anterior, não propiciará a que 
se reajustem os preços do período em que ocorreu a mo
ra. 

§ 7<~ Os pagamentos de reajustamentos feitos de 
ucõrdo com a presente lei não dependerão de termos adi
tivos. 

§ 89 As mediações finais de obras ou serviços não so~ 
frerão reajustamentos, nelas devendo figurar, como 
preços unitários ou parciais, as médias ponderadas veri
ficadas nas mediações periódicas ou parciais. 

Art. 79 Ex.cluem-se da revisão de preço as parcelas 
correspondentes à indenização de materiais fornecidos 
pelo contratado e aplicados na obra, cujos custos teM 
nham sido referidos no documento oficial relativo à 
compra. 

Art. 89 Os contratos já vigentes, regidos pela Lei n9 
4.370, de 28-7-1964, ou suscetiveis de serem nela enqua
drados, passarão a ter, mediante aditamento, os seus 
preços reajustados de acordo com a presente lei. 

Art. 99 Os contratos celebrados ou a celebrar pelas 
autarquias, após aprovação pelos respectivos órgãos de
Iiberativos, independem de registro prévio no Tribunal 
de Contas da União, ao qual serão remetldos, conjunta
mente com a prestação de contas, nos termos do art. 77, 
II, da Constituição Federal. _ _ 

Pàrágrafo único. Para os órgãos autárquicos ou não, 
que ainda não possuam órgãos deliberativos, caberá a 
aprovação dos contratos ao Ministro de Estado. 

Art. 10.. Este Decreto-lei entrará em.vigor na data 
de sua publicação, revo~adas as disposições em con
tnírio, particularmente a Lei n9 4.370. de 28~6-1964. 

Vejam-se os Decretos-lei L070, ae J.J2.1969 e 1.327, de 
12.9.1972, que adiante transcrevemos . 

Agosto de !986 

RELATO RIO 
EDITAL 

031/85- CPLM-0 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

ROTINEIRA LOTE N• 06 

EXTENSÃO PREVISTA: 327,5 km. 
EXTENSÃO EXECUTADA: 168,2 km. 

FIRMA CONSTRUTORA: 
Triunfo Construtora Ltda 
C.G.C n• 77.955.532/0002-98 
End. Av. Guanabara n~> 1.195, P.V. 

Início das Obras: 13-9-85 
Retirada dos Equipamentos: 7-11-85 
Lote: n9 06 
Munic[pio: Ji-Paraná 
_E.ng9 Fiscal: Francisco Eduardo Spotti Varella 

INTRODUÇÃO 

O presente Relatório se destina a fornecer uma des
crição tanto dos locais que foram beneficiados como dos 
serviços executados pela Construtora. Nestes locais, e 
ainda dos locais onde não foi feito bcnfeitorias e suas 
respectivas justificativas. 

Este Relatório visa mostrar uma posição fixa que de
vemos entender como uma foto que é verdadeiro para 
aquele momento e pensando assim é que decidimos por 
farta ilustração em fotos 

O espaço de tempo que tentamos retratar de forma es
tática neste Relatório se limita entre o início das obras e 
a retirada dos equipamentos por parte da firma Constru
tora. Vale a pena lembrar que as condições naturais e 
mesmo o uso indevido por parte dos caminhões de tora 
formllm parte de um processo dinâmico e, nesta época 
do ano, acelerado de depreciação destas estradas. 

A seguir descrevemos linha por linha contendo em 
cada uma os seguintes itens: 

J9 Identificru;ão 
29 Posição InicjaJ 
J9 Serviços 
4<~ Posição Final 
55' Ilustração 
Para nos dar maior noção das condições climáticas, 

trazemos uma esplanação sobre o estado pluviométrico e 
de humidecimento do s_olo com uma ficha de controle 
pluviométrico, para ilustração, feita durante os dias que 
este trabalho abrange e para findar este trabalho foi feita 
uma outra esplanação sobre o comportamento (se assim 
podemos chamar) da Construtora que ora finda o traba
lho. 

5J - fdentificacão 
Linhas 204. 205. 206, 207, 208 e 209 
Projeto Ouro Preto 
Extensão Prevista: 66 km 

- Extensão Executada: O km 
5.2 ....... Posicào Inicial 
Estas estradas apresentam boa conservação e casca

Ihamento onde existem, mas onde foi solicitado pela Pre
feitura as estradas não foram sequer implantadas e no 
caso da linha 206 está sendo aberta sem qualquer técnica 
o que torna a estrada intransitável para ônibus e cami
nhões mesmo em épocas secas por seu traçado de rampas 
íngremes conforme mostra as fotos ilustrativas. 

5.3- Servicos 
Nada foi feito. 
5.4- Posição Final 
Mesmo que posição inicial 
5.5 --Ilustrações 
Foto I e 2 - Linha 206 
Foto 3 - Linha 207 
Foto 4 - Linha 208 
Foto 5 - Linha 209 

6.1 Identificação 
Linha !06 
PíC. Riachuelo 
Início na Linha !28 
Extensão Previst<.l: [2,5 km 
ExtensUo Executada: I ,2 km 
6.2 - flosição Inicial 
Solo de característica silte argiloso. Leito entre 4 e 5 m 

de seçiío em uma área de domínio de 10 met~os. 
Serviços fáceis de fazer não sendo necessãno uso de 

equipnmentos como tratares a não ser põ:lra fazer casca
lho. 



Agosto de 1986 

Se faz necessário cascalhar pelo menos 40% da estra
da. 

6.3 - Sen·íços 
Foi patrolada e só nos primeiros quilômetros sendo 

que no término da execução, .a um quilômetro do início, 
foi tirada u foto abaixo. 

Serviços prejudicados pela chuva 
6.4 - Posição final 
Melhorou no primeiro quilômetro e pio::~_rou nos de-

mais em que foi trabalhada. 
7.1- Identificação 
Linha !02 e 98 
Pie. Riachudo 
Início na Linha 128 
Extensão Prevista: 38 km 
Extensão Executada: O km 
7.2 - Posição Inicial 
Serviços necessários são os mesmos previtos no edítal, 

com poucos pontos críticos. 
7.3- Serviços 
Não foram executados por f<llta de condições uma vez 

que a chuva já havia prejudicado os trabalhos na linh::~ 
106. 

7.4- Posição Final 
A mesma que inicial. 
7.5- Ilustrações 
Foto I - Linha 102 
Foto 2 - Linha 95 
9.1 Identificação 
Travessão da cidade de Ji-Paruná até a Linha 128 
Extensão Prevista: lO km 
Extensão Executada: O km 
9.2- Posição Inicial 
Solo de característica arenoso com manchus de argila. 

-~--j·-

_/ 
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Nos sete primeiros quilômetros o leito já está recon
formado e com cerca de 7 metros de seção transversal, 
necessitando de cascalhamento em apenas 20% de sua 
extensão e nos três últimos quilômetros se faz necessário 
serviços de tratar esteira para recuperação da pista. 

Ãrea de domínio de 10 metros em média. 
9.3- Seniços 
Nada foi feito. 
9.4- Posição Final 
Mesma que a inicial. 

17.1 - Indentificaçào 
Estrada do km 5 e estrada do Itapirema 
ExtenSão Prevista: 14 km 
Extensão Executada: 0,0 km 
Trecho entre cidade e Linha 139 
17.2 - Posição Inicial 
No caso da estrada do km 5, não existe a estrada e no 

caso do Itapírema não se resume aos trabalhos de manu
tençUo preventiva e rotineira para o qual a firma estava 
contratada. 

17.3 - Seniços 
Não foram feitos. 
17.4 - Posição Final 
Mesmo que a inicial. 

ESTADO PLUVIOMÉTRICO 

Como tivemos a oportunidade de notar com algumas 
das descrições de linhas feitas anteriormente, as chuvas 

-- vieram atrapalh:o~r o andamento dos serviços e isto reper
cutiu negativ<~mente na qualidade dos mesmos de duas 
formas como descrevemos a seguir: 

ÇON"JIW!-E:·I'LUVIOMt~TH!CO 

., -L 
M 
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l<:> Diretamente: estragando a plataforma antes que 
esta última atingisse uma compactação suficiente para a 
passagem de veículos sem danos à pista. 

2<:> Indiretamente: atravês do baixo rendimento que os 
9.Qeradores de equipamentos pesados tinham nestes dias 
_de chuva e que, pressionados pela idéia de que quem não 
produz é retirado do quadro da firma em que trabalha, 
procuravam compensar nos dias subseqüentes, realizan
do serviços de má qualidade. 

Devido a estes problemas que se agravavam a cada 
dia, conforme podemos vez no controle pluviométrico a 
seguir, achamos por bem tolerar a retirada dos equipa
mentos pOr parte da firma. 

CONSTRUTORA 

Equipamentos colocados na obra: 
I Pá Carregadeira 
2 Motoniveladoras 
3 Tratar Esteira 
4 Caminhões Basculantes 
1 Caminhão Carroceria 
2 Carros Utilitários 
A firma , enquanto esteve nos deu total cobertura às 

necessidades do fiscal bem como procurou corresponder 
às expectativas deste no que se refere à qualídade dos ser
viços, deixando a desejar somente nos casos citados nas 
descrições dos serviços. 

Notou-se, também, que o rendimento da firma e a 
qualidade dos serviços variavam de acordo como se dizia 
estar a situação do pagamento da mesma, e isto foi pre
judicial à firma que por vezes não se esforçou em solu
cionur problemas aparentemente fáceis para ela (como 
no caso da linha 139) por pensar não ter a compensação 
financeira esperada pelo global dos serviços. 

oonl\: 
1 nrc_no: 
CC'Itlll\1\1'0" tl• 
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GOVí:itNO 1>0 ~:ST,\[)O JH: HO:WONll• 

O Diretor Geral do Departamento( de Estrad?s de 

Ro<!ogem de Rondônia ! DER- RO, usando das atribuições legais que lhe confere 

0 Decreto N-o 020/DP. de 31 de dezembro de 1ns1 c Decreto de 21 de março 

de 1983, através da p~esentc autoriza a Emprcsa_TP.Im:n>O···COHSTR!JTOr~; ···LTDA·•

_____ .. C. G. c. N.o:.:n:.,.gss.532/00D2-5!:.··---

com seàc: __ Ft:Cul.cEco"-':.OL..Jl'-'r:-'-'-'-,1'-'''-'"'-+---'""------a;"'' GOJ•tr:-..n:;r"', 7'!""1 , , ~=-. 

a dar inicio aos serviços referentes ao contrato n.o-24:S/BS-~PG.l'~:-------

cujo objeto é: -s~:.\'W-lÇOS-D~>IJ!l.!J>:.~.Vi'.G-ROD<J;L.-RG'I'-I~>~Im>-~-P.R;>;'mr.?-X'<n-
\ 

llns nan:JVIn s vrcxNc..,...s E RTIP"IS_no_M.Onic!.E.:r.o-Dz_,JJ:-P.J!R?:.,iiS. PPESJ:.D~ 

'J:E,..I-'..Sll.I.C'l J;: C>I'Q;,r., !:OH "'X'i'":'!Sí~r. DF 3:P,S, 1"G,O e 0~,;_:, 

CORP~'::S?O:>UE!<J.'E' l,OS LOTES 6_, 7 e 8 RESPECTIYAliZ2-!TE:, COHPOR!-E EDITl'>L 

N~ 031/SS-Cl?T.H-0 

Agosto de 1986 
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GOVEnNO DO flST~ONob7JtA~ ,e r 
OCPARTAMC:::NTO DE C.SlflJ\OAS DC n0oA(.~rA , ,R·.N~ . ./f~ç~/...,~-

f lOCo t;-'• ....... ~~:.:f lytft. 

. . __ :_~.,_;;/iJ:7TJ 
'I'EI\~10 llE t;J;CI:BI~IL~Tll I>FI'IXITI\'0 ==-;..:=-=:::-===":";'=-;:. . ....:=-:-.o:-:ct:=".~.:::;;=;:=-·- -.•; • ·.-.-~· • 

Hédici Lote 07 1~-,U~te o_s __ _ 
SERVJÇO(s) : ~~~nut~d.l!ol.i.neir:L-

e P:rc.vcnt.l.v n. 

FIRJ.IA EX i>Cli'J'OitA ·: ~O.,!ISÍ>ruL'?_·ra 1\'j.~ 

to .J,,j,(j i\ ..... _._" 

ano ·_d<: Hum mil nuvécen(.os c oiLc:ut.a e C1.J)C(J 

EstPadn~- de Rod~1.~cm d_e Rondônia - DER/H.Ü, P<~PJ'l!t-H~nt.ct<lo p«:;o.~ •~u;...c·_: 

n;u~iros : AntÔJliO cinrci Rezão Pinto, José Lnllil~.Ü..!)-il_J:f!:.~f.Lt... • .f.!Jl~_f)_j}Jl, 
·ve:tra Veig:<>, Almii' dns Chagns Silva e Jopge L.!!_,L;<,_sl!!...A1tnuü1a..:. ____ _ 

conforme· Portaria nQ--2.1Q..._ de 05/09/85 , expedida_ ptdo Dit·l.~l.oi· c;,.· 

rãl e a firmil : Construtora Triunfo Vtda 

CGC n~ 77·955·532/0002-98 sediada à AV. Guanabar~ n2 1.19 5 __ 

ua_ <~ou~l i \,à o de 

Emprcitcira~ representada por Eduardo Barbosa J{inior ____ ,_ __ _ 

--------~------~--------~------"-~.~~~''""~~~~~~" 
~*~Z;r~~~~~:e1~~~s::ttil~_.O'.C~J~{.o;i~~~i<~1 ° 

~9i~E de 26/08/85 

de J.1anut. Roc.!ovi~ri.J. Rotineira e Preventiva. 

------------------------·com as :..chuint(:s. ('.ill'ól('Lt·z·í~Licas 

qu~ntidadcs. 

Trecho : 

Ext.cn~;;:o 

Serviços 

J'i-Paraná, Presidente J.l~dici, Cacoal 

~<:J":J::J:J0íl 
Har'1ut. Rodovi.ária: Roti.ncira e Preventiva. 



2952 Terça-feira 19 

J1&'ia7u CCJUC.I'·'' uaJ 

Vnl.ur'" Cont..J•.cd.ual 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão ll) 

OOVEllNO DO E5T/,OO PC ll0/'H)Ôt<t~!,;... 
Dl:f"ArlíAMENTO Ot! l!GTflAOAS OE 1'\00AGI.::fH. N.,,,, 

P1:Jc. N .•... 

. .......... ..,.,!,?(.,., 

90 Dinr; l'h:rd ~ 

G, 2G7, 788.000 (Seis llilhõcr;, f111?.cmt'otJ c. Snnuc•nt n 

c sete ~lilhõcs, Setecentos a Oitenta c Oito }lil Cruzeiros) x>:x>:lOO<X 

Tcudn os representantes das partes .siC:,na

t;ri as \~ .. c:rd:X:d.~1ttô~-qt\~R~~:i:.:ç-os.:r;o"b:fe"t:os..-:~es-u.e~.:cr.m~e:t~~rcn;h~~~.çru

('ll.dJ:<s;q>.t<i."i~:E,u p.r_ci."Í'e.:f"-'" , <a?-<õurl'ixHmo~ de:>-<-.uor.d o>=n'l"'í\S"'C\3'ild~ '\ '<3 e s IQ.QJ.'

~~i$tiis, normas tccnicas em vj_e,.or ~ instruçÕes c planos forneci dos 

pelo DER/R O para. serviços dessa na t.urcza, achando-se concluídos us J'C 

prcsentant.cs do DER/RO acima mencionados, fizeram o seu rcccbimcnt.o' 

em nome elo DiJ"·etor Gci-al _do DER/H. O, cessi:tndo ncsL-ct tbtl.<t. a J:'<.!sponsc-t

'bilidade da Empreiteira, respeitando o disposto no Art.ie:.o NQ 1. 245 

do CÓdibo Civil Brasileiro. 

Para firmeza do prcscnt:.c in: trl.lmcnto, as 1 

part.cs mencionadas, por- seus representantes, firmam. est.c Ter·mo de Re 

cebirnento ·Definitivo: juntamente com as duás testemunhas abaixo. 

--2.!L_ .de Dezembro de 198_5 __ 

, 
EH I' REI TEl-R-, n-rc=-:::---3-'-------~~ 

1'ES1'EHUNiih '---------

JI>S'!'CHill\lit,: ___ , ______ ,_ 

-· ·---.--·----------·----

Agosto de I 986 
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~:) CONSTRUTORA TRIUf--rt-0 lTDA. 

~r~:::._-7_· ___:T_:_c ':_'a p:__l C:_ll "_:~_c"_' _-_r· "_v_i m_c " __ I a...:__çri_o _-_T_ol:_' 0:_''1_., ~--. f-_-U_:.,.;_:7~-s-'=~;;;;-;:;; .. =~~-~=-!.'=~=-===--1 

l 
i 

l 

D E C L A R A Ç Â O 

O:lNS'J.Rln"Oí<l\ '.ffiiUN:FO L'Itll\., pessoa jurídica de dirc~ 

to privado, cem s8de na cidade de CUiab..=l, Estado de .l-1at:o Grosso, à estrada ·• 

Velha da Guia nº 1. 501 - !Jairro Rireiriio 'do LiP"; inscrita rio =-MF. sob o 

no 77.955.532/0001~07, Dl:XL'\lm, expressan'ente que visitou os locais dos ' 

serviços e nada existe que prejudique o b::>-n andain<mto-de sua execução. 

Por ser a e>:pres"São da· verdade é para que surta os 

ejôeitos legais, finra a presente. 

Cuiabá/MT., 22 de agosto de 1:985. 

I 

I 
I 

I 
I 
i 
l 

I 
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GOVERNO 00 ESTADO OE RONOONIA 

MEDIÇÃO OEPIIRTIIMENTO OE ESTRAO/IS OE RODAGEM 

Rodov:o: s.cr:-: •. dc_Hcnuj:._en<;!í.P_itQ.dov. Roj;ineira e 
. ' rrc·Jontiva. :f. . • .. ,. 
!fecho: _______ Hunic pio_de_ rr.csio.ent<U:tcdio:l. 

RESUMO 

M ed;çõo :J"-·.J!cdiç ãoJ. !lX:.o~!l"'l'--------
lniclc dos Sorv;co,_29/.0.8/85, ______ _ 

Sorvico•. oxocuto<lo• de :_2.?.L9.Jl/Jl.$. a 

ÔIS C RIM !H A .C }ia Unida1b O vnn t ldad" 

'.r' 

CONTRATk r-E: Triunfo Construtorn Ltda. 

FOt.llA N." .. - .... 

//..,> 
............ 

CONTR~TO I Numero :_),49L8.5:=~.GE.__ _________ .,.... 

l're,eo 

C•\ 

Aooinotura:~..Ql!/_!5. __________ _ 

PTOCIJS:SO : 

cu~to rcrelal 

c.i 
Toleit Pudo!• 

é,; o~,., .. ~;~ ... 

~!'!'_C!,!_Ç_ã_o_d_o~~r-visos de Nobi. liz.as~~~~ E ---~ ª _ te•:••"'' "- •••>••>.? -"'-"' L!ScR.""'-' ·--- _______ , 
te_7 _Vb_ ___ --- ____216_._464 . ..0.0.0_1 

_nl or_A,::>tp._:\,!_Ho.ti-lç ;;o_l.'_~rcial. . . ..:.:21.6~464..00 
~ 

I f/) 

lS 
1------- ·------ I I I I 1------l-----+--

- - -- 1--1 I I 1-------+"-______ , __ 
E--~- I 

c---~·-_---· -1-----

-----~:~- -: . :_~==--=-- --- ·--· ·~-·----··· -----·- -----··--·------
1 

l"'~orto o liouido _o poQor om :D-;.1.:..216 .•. 46 •l._OOO(Duzentos ... o __ r,lczcs!'.ois .. milltf;_;. _,__ qua:tr.oc.enton _o_s_c.S~_e_quat~:_o_y:il_cq.t~-cir.os -~' 
Jorto .. Ye1ho __ _29_de__Ar-ost_o ___ de .19_~.5- A Comi.,ôo _____ ~.L --···------ .. ·-·---'-_ -~~" J •dl ____ _ 

-::---::-:-:- ---- [ IIJ {' ;;(- T I ··,: -. v 
~ng. Civil J .,.ó 1.,, ""'.1' ~'oln ,1d.·1.<hn ... nrfl J .Ir .1 r' • _ -·{'-~•r. f.n!o,1 f~ 

Dl'l~aÕ'o' i-'1 f,·!nU(.,,fflO u:.. .. ,liO i.:.,.. ·a .. ~r;Q'~ ~· ['!, :-· ,.,1~r; ·':··. ~- .. -- -~ 
.C.Ul/.SIIIO. l:f..~il. Z f1.: .. ... ~- ,;:;;;,,:, ~~ ,.r;: nf'\ · •· 

..., 
:5: .... 

j 
'i' 

"' ~-

;;; 
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~ 
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CE:PARiAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Mt.U l '<..e.AU 

?.od.oYta: 
Serv. de Hanutenção Rodov. Rot. e 

RESi.l~;tO Preventiva 
H\!.n~i..PJ.o~ Pros Môdici. Trecho: 

Medlçõo! !·~ediç.§~ Final 

lr.icio dos Servicos: 29/08/85 

Servico>. executado> d•: 01/09/85 o 12/12/85-

DIS CRII•U HA"Ç ÃO Unih•h 
i 

Oucnt1-!..,"'!:...,. 1 
' 

- E:-:ecução dos Serviços conforme item l 
I 10.3.1 do Edital n9 03]/CPL~O de 

22/CS/85-PGE. km 45,7 
- Se~viços de Hobilização 20% ! 
- Valor desta. Medição Final 

I I 

L. 

-------· ---t-·---·· 

\,;U N i :"(P{I A N I t:. õ --~----·-- .... --- ................. ""' _ ...... ~-.. 

\ 
NUmero : 249/85-PGE 

CONTRATO As~ino1ura: 26/08/85 

Processo! 

Pr.,,o:g Custo P~reia; I Tolai,_P;reia\a 

C o$ c.~ c.t 

6:.52o.ooo I 297.964.000 
"216;464.000 

81.500.000 

.--m 

//;p 

----
O!!su-..a~t-.s. 

r--
r-
;;1. . ..... 

'-:-· 
,-:--;- =·4.) ._, 
l jj 2 

_7f. t, •\ 

i. \ \ 
, .......... 

I~- \S)s; ··~ 
! \. "';::.i,.: .. \ r 'fl-"'. _,. 

\ ~~i '<-' 

I 

~ 

" 5I o 
o. 
o 

"' 00 
o. 

o ;;. 
" õ 
8 

~ 
" rn 
"' o 
z 
> 
() 

õ z 
> ... 
F 
"' o 

lr.~~crta o liquido o pagar em: Cr$ 81.500.000 
(Oitenta e Um Milh6es, Qu~nheyt~_t"Cruzeiros/1 \{/J\xxxx::~:~vxv·'k~"·"\-~··:··~l~.··-

?o~to Velho, 20 do Dgz!ilmb:t.:Q ~-- '- , ..• , _, _ ...___r..t~ .... kj.. .. C.=........ -1 ycl -" i 1 ~ ;;;::::;ç~~;:::r.-;-;-l~;;~âffg ·,1.f lõng. C:t,ij IJosó u.~,~.,. l.'et .... ~~ ,., . (· . ' ·"·.::;:_ .. ":1 I <l .,___.-- '~l1'J <'l , ;,F h . " . I o '-'V"""'- u .. , • ;· --" '::>" ! " o:::::::'~-;. ··'. ' 1 ~'l'~irnm ~? ON,,., lo /.:.,,,.,~,:! fO ~::-? F~;.~"- - -:-:-··• ·~ -·· -· ;;-~lr~• C;L.t/ Rg .. ""''r"o ··•.: .• ,.' _ .. ---·-·-- ·- ~-

:;; 
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U> 



I ...••••• DISTRITO RODO\'IAF:IO FEOEI\.~L \;-) 

r:::~ovr~:- -~~::.':.·. cJ.f:: .. 1-.l.~nu~ : . .B-o9:: HRt.~ .. ~.)~r.eventi v a 

~'O~CHO· J)'ói.'.:Í,~:j:P.;l? .. ~~.}r.<?.~j._de,t-ç .. ~I.~M..<?i ME O I CÃ C 
~:~T~~-rAnn, ~?.t:.~~.'.'!-'~.or:a: .. 'l,'r.:!-.1!-~('? .. \--.-l?.d?.. O Ê 

!~ON0-3A:AMfl.' M!!DIÇÀO 

õôR. • lo ~ 1.3.7. ,_.!... ... ll.o ~li.9 J 6 
j 

1<1-Q,:.:?..i.~? ..... '· 
::>AV • ...... la ;::;; •••••..•.••• ll.e- .••••••••••••• Kl :r ······:··· ..... . 

N/ r~n ?49/85-PGE · · 
• _ _ { 

1
M ...... ~.26;.''ôi;·s·; ... REAJUSTAIVH:NTO KI=CI•HJt.ql/IOio 

... ~H .. R("- 1 Q ASSINnTUR~~ .. , •· ····~;>., ''"'' 1 · 
. ' ~~~C"SSO· 10','i'l - '2008 R!!FEREN.CIA ..... ~ ... , ... M!!OIÇÃO ?=·~< 3~" 1 ' ZO • 'jQ ' lZ/12;~ • ~ ' ..................... :. · ~::...J.~:..ti..AOO: ••.•. ..-.l ~ ,H5 ... ~ ..... .... ·.':' . .:>, •••..••. (ll,o .' ...•••. ;. 

lo.,. ..... ,····· •.... n,o- .•..........•• Joq-.... 

... ---. .... ..5' 
'-..... 

"'7A D~ PROPO~TA, .. ~:~/dS/~.5....... ........ .... . PERIODO DE !!XECUÇ~O .::"'""' .. 9U99/ 5 . .à :L2/l,?/~L ........ ... -

I I MEDiCÀO!MREfERt!iC,I~ r MEDicAG .\!IT<:;::; i HViSI~;: I JAiQR I REViSH I c~~EFEC'' 
--=-"!-~~.:" ... :':.e..~<::" .. ':.":~"' .... '.'. ... ~.Ie..~.i.S.~.?. ..... ---L-------·-----1....... _( .. ________ I 

~-~~-~~:!·:~:::·~:-~~-;~!~:::·~~·:::·9--··".1:=~:=:=~:~=~~:=~~=-------~----- ••••j"'""""-"1'-""'-•----·--MJ•·---------· -------··-·--·-·---............ _, ____ ,_,, ___________ _ 
10-3.1- do ~dita1 nQ 
CPl'I-0 de 22 OS 85 Lote 9-~;-............ _________ -~-----------.. . I 

-~....:'~::.~~::~c: .... ~!'~..:..::~~-~-~-~i2L.. - ···----- ·---=· ........ 1=-------= =: ~-~:==-·-·=- --........ ____ , _______ I 
5 s .. -: PGE_______ __ 2 n . 2 6..4..:..QQQ__ ___ u.§ .... 49.4 .... QR-º-.-I_M.,s.Q.Q_,__Q_o..Q __ o,.nB.9 ...... n~.7..3R ... .3s.o_: ... ______________ .. 

____________ .. ___________ " __ .................... =~~::::!=~=-::::::=:=.. ·- ~--------------.. ----- ===:. ~=:===== . r.j_ ·--............. -· ........... _,_ .................................. ,_ .. ·-·--------·-.. ·----E I. 
............. ______ ._ ~ ----:=F-=:==-~ar~;i 

I \1""' ()-."':: 
--·~··- .......... ~ .. -··---·"·-·---·-·~-......... , ... __ ,,, •• --~ .. t- .. - .... - ..... - ... --------1 -·-· ._ .............. - ........... _ ........... -. ,···-"··-··· ---·--·-·-----·-· ,---\;~: .. ~:~ '\_Cf'j' 

~----.. ------·--·----···------......... , __ .. _____ ....... ----------,....... 1 __ : ............... , .. - -rt·--n· ~ 
- // '1 ·-·-·- -"'-' 1:-!?C?.TA A ?RESE;o;TE 1-lE:DIÇ.:l,O DE REAJUSTAMEI'(TO EM:. Çr$ .. 4~ .•. 7. 30.· 350 .. (. \'~"!;.<:. ~ .. doiS,_!Jl~.· ll)_9é.s 1 • • se.tec.cot.os.\.e. :t;r:int~ .. r.>i • trt·-'(c:)t.o:s. ~ 
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· Agosto de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

GOVmtNO !lO ESTA !lO UE llONilON 1 A 

DJ:J'ARTAMEN'J'O DE t::STR.ADAS, f)!~ RODAGEM 

I - 1./B nECIIO 1/09 IW-38;; 

S<úni lmplnnt.a-;Tao 4,3 J..:m 

l.l - })esmn t.:uncnto 

J. 2 - l'>!t!COllJ'or·rna ·:iu da Pl:tt.afol"ma 
{IJ~ta D<.:ntro) 

2. - L/09 1'RECIIO L/E KM B,so· 

2. 2 - Re.con;posi;;:ão d.n Platafo! .. :mn 
•(Bot" Dentro) 

3 - TRAVLSSÃO ll-9 Trcc!to 1./08 ,- L/09 

Semi Implan~ai~o 3,5 ~IIL 

3· 1 Desnt~l t.<un(:nto 

J; 2 - Re'cou1posjç?to dn Pl;ILafoJ'm<l 
{ Bot.c1 D<.~J1t..J~o) 

4 - LIN;;A 08 7RECIIO. 'L/E A KM 1.3,00 

Sumi lmplant.n.;~o é,5 km 

4-1- DcsmaL.:lmcnto 

4 2 - Rc::cornposi~ão da PL~tf: .. ,r.or-m.:~. 
(!:lota DcnLro) 

5. - L/07 TRECJIO L/E KH 1Ó 

5. J - Dc:::>rna t..:un<.'JI to 

J~x t.. 12. (l(J J.:m 

25 800 

s.ns 

21.000 

6.J70 

2 
m 

3 
11\ 

2 
m 

3 
UI 

17-500 2 
m 

26.000 

51. 6ÓO 

2. 
m 

2 
m 

5 • '2 ·- H.<!COJiiJlú:•:,;j '-.:~O da I' f.rt l..:t fOI'IU.a ) 2, 9!}0 IIIJ 

(!lo. L" !)..,, L•·o) 

(> - I /Cl O TRECHO !GO HACIIADO A 1./CED,\p 

SE~IJ UIPLAti1 AÇÍÍO 3, 00 km 

6.1 Desm;ttnmcnto 

(•.::!: - RccompO!:d~:io d:l PLlt-;tfoJ~mn 
(13ot~ D<.:11tro) 

15.000 m2 

4.500 m3 

Terça-feira 19 2957 . 



2958 Terça-feira 19 .. DI~RIO_j)O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

{~'- GOVEltNO !lO E:>'l'i\llO llE llONI>ONlA 
r. ,,.. :~\ 

-::~.<.; . ... j;;'\ ~ ·::.. , .. -
7 - L/200 TRECHO L/E K~l 9 

Smll Hll'LANTAÇÃO 4, 5 KM 

7.-1 - Desmatamcnt.o 

7.2 - Recomposição da PJ.ataform;1 
(Dota Dentro) 

8 - L/H'l'EINEDL\RIA TRECHO L/E 

SEHI ,H!I'LANTAÇÃO 5,0 km 

8 .. 1 - D~smnt...amento 

8 .. 2 - Recomposi~ão da Plat.aforlllit 
(Bota Dentro) 

K~1 1 O 

9 - LINHA CEDÃO TREC110 L/ClO RIO S.I'EDRO 
SEHI IHI'LAJ\TAÇÃO 5, 8 KH 

9 1 - Desmatamcnto 

9. 2 - Recoll!posiç.ão da Plata.fürm:1 
(Bota D"ntro) 

10 - RAHAL DO KN 17 TREC!IO JlR-364 - L/128 
SEI-II HIPLANTAÇÃO 2, 5 K~í 

10-1 Desmatamcnto 

10.2 - ... Recomposição da Plataforma 
(Dota Dentro) 

11 - J./110 l'RECJIO L/128 
SE~II H!PLANTAÇÃO 4, O km 

11.1 - D~sn1a~amunto 

KH 1.2,50 

11 .. 2 - Rúcomposi~;tlo dc1 Pl;tL<·llonna 
(llot." Dcn t.•·o) 

12 - RM1AL IJO KH '20 'J'I(EC!l<J UR-364 
SE~II 1)\I'LAI{'J'AÇÃO 3, O KI-1 

12.1 - J)csmatnmc;mt.o 

J.2 .. 2 - Rc:c_onformnção da l'J ;ultttfor·ma 
(llo~a Dentro) 

K-~! 

22.500 2 
m 

2 
25.000 m 

8.750 m3 

29 .. ooo ni 2 

8.700 m3 

15.000 
2 

rn 

24.000 
2 

m 

6.000 3 
III 

1.5 

~8.000 2 
III 

6.300 3 
rn 

Agosto de 1986 



Agosto de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

GOY!:!U·:O :JO EST!.DO DE nO!IDÓN!A 
OI:PI\.UT!.Ml:HTO PC EGTIU\D.f~S Dt: UOD:~Gt;M 

DinETOltlA m; QPF:RAÇAO g MAt\UTEN'ÇJi.O 

SETOR P!WSPER I Di\ DE CACO/\ L 

L/E. Tr•ccho L/9-RO 383 Extcns;;o: 12,00 Km .. s~llli-implnntnç~o 

L/E' RO 383-L/C-JO 21' 90 Krn. 

L/09 "· L/E Km 8,5 8,-5o Km. 

L Trav. " L/8 L/9 3,50 Km. 

L/~8 L/E Krn 13 13,00 Km. 

L/07 L/E Km 16 16,00 Km. 

L/C-IO " R. Ma eh ./L. Ccd;;o 8,50 Km. " 
l/200. " L/E K.9 9,00 l;m. 

_/1· <ocrrn. L/E Km. 10,00 Km .. ,; 

.L/Ceci;:; o L/200 - R.S.Peclr-o 5,80 Km .. 

( (': .:' (·. 

PRESIDENTE MÉDICE SE TOR RIACIWELO 

Rama I Km. 17 BR-364-l/128 Extens~o 13;20 Km. 

L/110 -· L /I :!S - Krn. 12,50, IZ,50 r.:m. 
Ramal Km. 20 BR: 364-Km. I 5, 00 15,00 Km. 

Ramal Km. 23 Krn. 20 - BR-364 5,00 Km. 

Terça-feira 19 2959 

4, 3'o Km. 

3,50 ~rn. 

3,40 Km. 

6,50 Km .. 

8,60 .Km. 

3,00 Km •. 

4,50 Km. 

5,00 ~rn. 

4,00 t~m. 

J: 

4,00' J.:ra. 

3, 00 J(rr.. 

0,00 

... l. ·. ~-· 
-Nos tpcchos det_crm i npc.JQs. pc:u-:a exccuçclo dos SCPV i ço:S de 

1 .. ~, ~Jpci"U:Ç.::!O d.:.~s csl;rudu.s vi c i nu is rurais; c~.dt1do, ao cStüdo prcc~r i o de 

algumas, crn detcPm i nados trechos dus mesmc1:s foi necoss~r i o se fd=er; dC"~ 

nlDtumcnto <.h'- vcgc:taç*.3'o r a I a r destocnmento de vcgct.uçéo densa e I i mpcsas 

de mate r i a i:; cxi.Stc:ntcis, e do. rido um.:J nova confn,rmÇ}çã'o do I e i to est .. uda I 

com sD.rjc:{:as,sdidus d'o:~guas e levuntamento de greide(Scmi-implantcJção.) 
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FOL\!A 11•_ :...~-~ Gové~>-119. D~ e'~TIH•.o d<r f\vNuvlliA 

PGPARTAMENTO OE ESTRADAS: DE RODAGEM .. 
.ilo<ovto: 4.?!'". ?~_nr:l!~.'!.:"t_<;~o Rodóv. !'.ot";!.noirn -c 

MEDI ÇÃ-0 
CONTRATANTE:~riun~o C~~~~~~~L~t~d~a~·---------------

P.r"t;\-~·tiva. : 
Trecho: J;\.'n~çipio_t19_ , Cnco~l 

R E S U'M O 

Medi~õo:_i'b )lcdi!iDO ___ l~nrcial, { 

lnici~ dos 'sorvíco!:_~9/_Q_8L.8.5 coNTRATO 

Servlco! oxnculodc• do :..;.9}9,8/.?.Lo - - : Proco"o: 

Numero ,_249.LªS::r.G!l 
-Aosinaturo: 26/IJS/85,__ _________ _ 

DI~CRI~1NAC7i:O• Uni<!"~" Ovor~tl~o~t 
Cvsló Petcll1l Tolei' Porc:ieh 

c.~ cd Ohuu:t-.t 

-----------1 1----l.::_~:,c~uç i\ o _!}.o_o _'!l!>,~iç o_'!_ do _HobiE.>;_n_s~~,----~----·------~-----
[t:_~_ror<>nto 110 '"~ntrato .... t?:3__2,9/.8.5:JG!l __ L_c>_ --· _ 1--------1 1--------· 
_ t~.:: .. n8, __ _ _TI>_! - 1 - j~s,_.-1:!9 _ _,_6il-º-!. 

1 
______ _ 

f--Vnlol:--dcr.tn_l!Jicdiç7;o_J'arcla 1--1 j 1-- I-Gó5,44.9,600 1--------

------------~------·33· E- I ----·t=_----~~-:-~=--------~~~=--- =----. ---- • . .~ 
--·····-------------- - ""-.. --· 

f----·-· ~ 

f---· 

!----

1-----

~. ----------·~-·· ·--.. ~ ···--' ---·- I 

---=----=~1 -1 vl-..... ---··--·--:·-- ---·-.-1----+------------·~------

I "t ::>:-
·------1-1 I 1------1------ ! -w: --

1 ~i::-
1----- -------------- ----1·" 

_(? ,,_; " -- .:-rr---
(,;} .... ----- Tr---

. i J 

;,~crio o lio•Jido O poçor cm :.(l\?_6.Q5.,_49.9:•.P.9.0 ... (_SCÍSCC!ltOa. e _ç;!_n9_0_milh.f~M "'·-·t·l\tX:.O.c.,nt~"-..-"'.-.. él.9~~nf;l;:r::)noyo_rúl_o __ !l_Cie,C~:JtO!:;_Çr\'Zeir-:" 
y 0 ,:.to .. VoJJl0 _ __7.9_de __ .. ,•r.o.r.:j;p __ do ·19----ª.5_ A Co<l'i>Sôo ____ I_J .C .. -------·-·- ----~'::..-_,J' _____ :_~-,~J;:(_?_-___ ._ · - · . ·. ~J::.,, · -r.· 

E;;------9 (;":- ···J--;- -- ·--- .... 1•/d.\o\í. l1rli0)([!• Mr.l" Er1f~!lr.imn T.nT,r.rn I 
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~CVERiiO· DO ESTADO DE f!OIIDONI/\ 

;:>EPA'i<TAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM rv1 E O I Ç ÃO 
I·Ut.tiA-"11; ___ .,.. 

CONTRATA •• rE: Coos"""'-'tora T:-iu..'lfo ttda 
~odov.o: Ser\", de ~-lonut.'Rod.Rot:1,'1_e:Í,ti).._ _ _g_ .Preve,!!_ R E s U M-0 

Trech~: t~'" a~~unicieio de Cacoal 

:\!edi!::õO: Final 

Inicio do; Scrvioos::__.:2:_9c,/c:0"'8"-/'--"-8"-5------· 

01/09/85 l Sorvi.co> e>Oculodo> do: - " -

I_ DJS CRtatHAOÃO I U•"''' 0\lontida.d~t 

! 

0/12/85 

: l- Referente a H edição dos Serviços _____ 
I 
I c:<ccuttu:!os conforme item 10.J.l.do 

E di tal n° 031/CPU! O de 22/08/ 8<; 

Lote nQ03 conforme Contrato ng 

:.l9/S5-PGE Km 279 2 

- Se:>Yir.sos de Hobilizaç~o 20 .% 

- Valor desta Necücãe Final 

I 
I 

I 

CONTRATO '{ 

Numero:!· :!.:!.9/S.j-f::},t:'--------~-----
A>Oinoi·J'" •. :.Z=.6L!,;,O~~.!.I_;Sc;o:__ _____________ _ 

rlv,~;.;.'"• 

Pr•,eo Custo PortiAI r o•c. '"- p ·~':· :111o ! Crf cri Cr1 
ObtU'rl~tt· 

j l I 

l 
6. 41.1. 661 l.7Q0.6Q4JS I 

60" A_40.t'llr 

1.181;'.2 IA. "'1 r-
I 

..;..! 
( '::'""--' I ~ 

l >.._,/ -..., 

.!: P.~""": 
! 7. {t 
·~ --
!~ ['l·-

~ :.\1ft-i'' '"' ~.., j' 
.,_~ 

_...-., º"'' 
I :':I porto o liQuido n poço r 

/ J I I . ' ' -, 
om:.CrS 1.185.244~551 (Hum Bilhão, cento e oitenta e cit>éo-rnilhoes duzen!;~QJ:j_!!uaz:e.a.ta....e_Cjl.u:;~a ~;h l:o!ll.1:2 

tos e c1.nque_nta e num cruzc1.rAr. / ! \/\ \ L~--'-\·' : ~~Vell~ do Deze:nbro de 19 85 A Com1:oco ..4 , 1! o O -. • ' 
-- '~:=-· ~·\~1 i i ' 
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....•... Vl:iTJ:!lÚ. HUUdYJ,\i\IU l'EllEHAL 
t ; 

00 . ·_.-: { Xt (VALOR ACUMUl.AOO'· 

CRONO(H V.A\J t MEDIÇÃO \ 
~=~::>V:Ã: .~rxr :- cl~. -~i_qpq"f.(_..R.o(\ ~ n.P.tine.ir.o... e Prevex~ "9.:..·•G 

7e:~CHO· ,)!i:l.~;i_ç,{P.i,Ç,, ~\tt .. Ç~.Ç?_?-1 ........... .. i'J1 EDiC.~O 
c·E: 

TER. ·lo ~1,3.7. ,::!-•••••• li.o ~),79' 6 Kl ~(I ,.2.7.~\' ...... 1. 
co~:í~AT MlTE: • Çpn~.~ ~:u. ~-.~r 0 •. r':';"Í: HI_lJ.~ .. ~:t:d_ç_ PAV, • ..- lo= •··•·• .,,., h.o- ,,,.,,,, ... , •• ,KI • ............. . 

{ 

NliMfRO ••• ,i.\9/SS:-P.GE. ... --AJUS_'_l-NTO 
~o N TRATO ASSINA'ii.H:Ú~~, ~-~/,q~fM5. .... .. .-:::; J . J .~i \i .!::.. : Kl ~(lo+ 911,0)/tO '" 

.. PR~:::;:sso: ,;J:9;1.~:-' ... ~Hqs ... ;. ~EF~~:::· c:.~ ... +.~ ·i ·-~~.i:::.:.c =~·:>V:SORIA. , .i 29 OS 8 à 12 12 S- : . 
o 2/G' '~o · , , ACUMULAOo .••.•• L./..5 ........ ./. .. ./. .. ~ .......... ('!·•-··· 

;;"TAOAPRO?OST·A, ·""·· •• -f,u.~ ...•.. , .. ,.: .... , .. , . PERIC=: ·::!.EX~C~:AQ, I . ' 01/09/8" à 12/12/85. ., 
LOU!OO,.., .... ... :> ... , .................... . 

lo-= ..... ······.~ ... ll.o- .............. Y.t =- •••••••••••.•• 

~~seR 1 !-! 1 J: .\ c1. o I 1-!ENCJ.ow!S:'~''::' ! :!Eoin: ·-~·":oR I tEVISIVEL I FAJGR j REVISH j O!SEHACHs I 
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c1 'Js Ser\-icos conforme item -----·-- . ------ . - ---~-·--·--~--------------···-

.................................. , ___ .,_,_, ____ _ 

~~;~~~>~:o 2 !~~~i~-:~~!.~~~L. ....... J_~:==~=----J----· ....... I ... ______________ .. __ y ........... l--·---------1-

_:~_? __ ~?.-~-~9.E:'2LÇ_~_V:t:t:~-~2---~-- ·--------·~· --·--·-··· --···------· .. - .. ----·-··-- ............. , ............................ _._ ··-------

_l_±'/L~.c':§"---- --~ _:_:_:~':_'~ '''-- _.!9L"' '~"'-- :~:~::'=~== g~z~ ~:':=~~:::: __ t! 
-----·----·-··---------·---· ...................................... ::::~=- -............. ..... . ...... -~------------- ~~=:. ~:.=.:.::.~==-== =----------~:'----~ 
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DBPARTJI.'lENT . DE ESTRADAS DE RODAGE~! - DER/" 

D!RE!ORIA DE OPERAÇÃO E HANU!ENÇÃO 

CRONOGRANA FINANCEIRO. 

F I R }lA S L O T E (HOBILIZAÇÃO) (REAJ./l'ROV.) (REAJ./f1NAL) 
TOTAL I I u HEDIÇAO 2g ~1EDiçÃu 3ª HEDiçÃo 4• HED!ç~o 

~-.. .ALFA p,.>~......,..~, 01 471.671.200 1.365.215.541 380.758.614 28.669:526 l 2.246.:114.88.1 

CO'iA J,.:,,,,w.-, / 02 j 2J6.900.746 I 41],163.121 I 115,231.194 J 8.676.425 / 77J.97l.J36 

! ~~.s.H .f-.r_._,. l 03 -r 247.34o.ooo 969.729.796 1 - - L217.069.796 

1 

I Tt:!<.'I,\C ') ... ,'i? •• '.,J .04 1399.348.800 1-597-394.950. 445.513:451 33.545.294 2.475.802.i95 

j · · ts:z.':Ac . " r . 11 .z. - - - - -
...... ...._..._,' ,f -~ • ,... 

, TR!t:~FU.'.-.. i;..o~-0: I 06 ) 431.644.000 '676.791.308• 188.757,095 14.212.876 1.11l.J0Ç.27Q l TP.~:~;~o ,._,_-'-~-~-; 07 216.464.000 81.5oo.ooo 22.730.350 L71"1.500 322.40s.sso .!fi 
I T.<,;.c"tO :~-··"ê Oq 605.449.600 1.185.244.551 330.564.705 · 24.890,135 2.146.1J8.991 ~ 

DO!'iATO:-<I .:;.,,"·,~;.. 09 620,250.400 - - - 62\1.·250.40(\ ~ 
I I ' " • 

I DOX!.TO;H •. ;;..,.. .... f.... 10 ; 675.333.600 - I - - 675.333.600,. 1·, 
AZEVEDO c,,.,,,;.,.. 11 .34'.361.320 .1.373.445.083 -383.053.833 28.842.347 2.12~.j02:}S3 ......_ !· 

I i':II 12 - ~- 1 
- - - Ú-

. _ 56il,Õ"oó.Jltl • R.p;,ss;,:u:-:I·•[.-· .. ,.... 13 , 242.616.ooo 318.270.410 - _. --~~·~: ~ 
.~ - • • . t - - . .1. 20~ ./ ~q. ~9 5 i . ,,.. I \-::,R,ICE·,-.,·~1~,. 14 '1'2.40.558.000 962.2.11.895 . • 

~ ?.R. i!O:,iiTU·Q..,~ . .-.... 1 . 15 · Ó$1.004.200 1.013.266.800 ---~55.039.253 
1 SIG~ú\ ·!·;.;_,_, ......... · 16 470.407.500 1.881.6JO.OOO 473.606.271 
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL 
REALIZADA NO DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM - DERjRO 

I - Introdu~ão 
O presente trabalho teve a sua origem a partir do re

querimento apresentado pelo- Conselheiro Dr. Hélio Má
ximo Pereira, fls. I e 2, solicitando inspeção documental 
e operacional nas obras objeto do Edital de Licitação 
por Tomada de Preços n9 31/CPLMO, (fls. 5 e 32), exe
cutadas pelo DER/RO. 

A solicitação supra mencionada ensejou o despacho 
do Presidente em exercício, Conselheiro Bader Massud 
Jorge, determinando inspeção especial com base no arti
go 51,§ J9- do Regimento Interno do Tribunal de Contas. 

A inspeção foi realizada em cumprimento à Portaria 
nl' 13/TCER-86, de 28-l-86, às tls. 3 e Portaria n~' 
42/TCER-86, de 6-3-86, às fls. 4. 

Prelimiriafffierite foram inspecionadas as obras execu
tadas nos municípios de Guajará Mirim, fí-Paranã, Pre
sidente Médici e Cacoal,.cujos resultados estão meticulo
samente descritos no relatório a seguir, bem como nos 
anexos que o integram. 

II - Desenvolvimento 

I. Município de Guajará Mirim - Lote 14 
1.1. Da Licitação 

As obras a serem execUtadas no município de Guajará 
Mirim foram objeto de LicitaÇão por Tómãda de Preços, 
Edital n~' 31/CPLMO, às fls. S a 32, cujas discriminações 

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

estão contidas no lote 14, às fls. 16 e 17, perfazendo um 
to~al-de 185 km de recuperação em roáovias vicinais ru
rais. 

Quanto a publicação do edital em apreço, observamos 
que não foram obedecidos os ditames legais previstos no 
urtigo 129 do Decreto-lei federal n~' 200/67, combinado 
caril o artigo J9 da Lei Federal n~' 5.456/68 e artigo 23, 
inciso -II do Decreto Estadual n~' 1.394/83, 

A respeito do assunto, solicitamos, através do Ofício 
n<? ,35/SG-86, fls. 34, cópias do pedido de publicação, 
bem como da publicação no Diário Oficial do Estado, do 
c-itãdo editaL 

Em resposta a nossa solicitação, informa o Presidente 
da C lO .em seu Ofício n9 8/CL0-86 datado de 27-2.;:g6, 
às Os. 35. -

·~ ... Outrossim, Jnformam_os que revendo o nosso 
arquivo de licitações realizadas, não nos deparamos 
em momento_ algum c~m qualquer publicação que 
seja que diga respeito à tomada de preços em tela ... " 

Verificando o arqUivO- de,diâríos oficiais deste Tribu
nal, constatamos a veracidade da informação, uma vez 
que o Edital nl' 30/CPLMO, foi publicado no DOE n<? 
881, de 14-8-85, fls. 36 e o Edital de n<? 32/CPLMO, foi 
publicado no DOE 886 de 21-8-85, fls. 37, não havendo 
nenhuma publicação no intervalo entre uma e outra, o 
que evidencia que o Edital nl' 31/CPLMO- fugiu ao re
quisito da publicidade e a licitação foi realizada ao arre
pio da lei, ferindo, inclusive, o princípio da isonomia. 

No que se refere ao pedido de publicação, ·aludido no 
Ofício n<? 8/CL0-86, às fls. 35, presume--se que seja ape
nas uma minuta de oficio, uma vez que não consta nu
meração nem assinatura do signatário. (Fis. 38). 

O julgamento da licitação- enl pauta- se deu às 9 horas -
do dia 22 de agosto de 1985. 

Segundo a ata da 219~ reunião da Comissão Perróa
nente de Licitação de Materiais e Obras, Fls. 39 e 40 o 
Lote nl' 14, concernente_ ao municíPío deGuajarâ Mirim, 
foi considerado _como Iicttação deserta posto que a eSte 
não acudiratn interessados. 

Em decorrência deste fato e com base_no parecer favo
rável da Procuradoria Geral do Estado, fls. 41 e 42, foi 
ela(?orado contrato com a Vértice Engenharia Ltda., cu
jos comentários teceremos a seguir. 

1.2 - Do Contrato 
O Contrato n9 302/85-PGE, fls. 43 a 50, foi celebrado 

entre o Estado de Rondônia e a Vértice Engenharia 
Ltda., em lO de outubro de 1985, com amparo no Capí
tulo III do Decreto Estadual n~' 1.394, de 4-8-83. 

O oójeto do presente contrato é a execução de serviços 
e manutenção rodoviária rotineira e preventiva nas ro
dovias vicinais rurais, localizadas no município de Gua
jará Mirim, correspondente ao Lote 14, com extensão to
tal de 185 km e preço global de Cr$ 1.202.790.000 (um 
bilhão, duzentos e dois milhões, setecentos e noventa mil 
cruzeiros). 

As despesas decorrentes do contrato ocorreram por 
conta da seguinte programação: 

- Cr$ 240.558.000- Atividade do Departamento de 
Estradas de Rodagem (RO)- 26.0!.16.88.531.1.022-
ElementQ de Despesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empe
nho n• 716/DER/RO, de 30-9-85, fls. 51. 

-O valor restante, na quantia de Cr$ 962.232.000, es
tá sem verba prevista em qualquer programação, 
alegando-se, no parágrafo único da cláusula sexta, fls. 
45, que esta importância serã empenhada oportunamenR 

r.STJ\DO m: normOmA 
1"lUUUNAl. og CONTAS 

NOTA DE DATA NOTA 

. EMPENHO F!SCAL 

0176/DF.R-RO 30.09.85 118 

1935/SEl'LAN' 19.12.85 122 

1935/SEPLAN" 19.12.85 122 

ORDI::.':I 

llANW'i.RIA 

1887/DER 

3958/SEPÚN 

165/SP 

Agosto de 1986 

te com fundos provenientes de dotação extraorçamen
tária. Para este procedimento alega-se como justificativa 
despacho da Procuradoria cuja cópia juntamoS às fls. 50 
A. 

Ao nosso ver, tal comportamento fere as normas do 
Direito Financeiro e se constitue uma anomalia adminis
trativa. 

Diz textualmente a Lei Federal n~' 4.320/64, em seu ar
tigo 60: 

.. É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho." 

Atentamos para os abalizados comentários, dos mestres 
- J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, na 16~ 
edição da Lei n9 4.320-IBAM, à página 120: 

"Pelo conceito da Lei n9 4.320, não há empenho 
a posteriori. Empenho depois de realizada a despesa 
é burla e sujeita a crime de responsabilidade." 

Ratiftcam, ainda, os mesmos mestres à página 124; da 
citada obra: 

"Nos casos em que as despesas resultem de con
tratos, acordos, convênios, são obrigatórias a emis
são da "Nota de Empenho" e a sua entrega ao conR 
tratante do Estado, a fim de que o mesmo tome co
nhecimento da reserva feita em seu favor, e que lhe 
será pago, observadas as condições impostas por 
esta lei." 

No caso em epfgrafe, observa-se que a Nota de Empe
nho nl' 1.935/SEPLAN, fls. 52 foi emitida em 19-12-85, e 
o recebimento da obra se procedeu em 20-12-85, segundo 
Termo de Recebimento definitivo às fls. 53 e 54 
caracterizando-se dessa forma a efetiva realização da 
despesa sem prévio empenho como determina a lei. 

A legislação estadual, através do Decreto n~' 1.394, de 
4R8-83, em seu artigo 44, inciso V, também acode em de
fesa da gestão do dinheiro público, assim se expressando: 

"Art. 44. São cláusulas necessárias em todo 
contrato, as que estabeleçam: 

V- O valor e os recursos para atender as despe
sas." 

Alude, também, o Edital nl' 31/CPLMO quanto a ne
cessária anterioridade do empenho, no item 14.1 às Fls. 
27. 

Segundo se depreende do criterioso relatório técnico 
do Engenheiro Flávio Barbosa da Matta, deste Tribunal, 
no item I .5, adiante, o objeto do contrato descrito na 
cláusula segunda, às fls. 43, não foi cumprído en1 sua tO
talidade, o que compromete sobremaneira o pagamento 
integral do valor contratual. 

1.3 - Da Liquidação 
A liquidação das despesas foram efetuadas através de 

folhas de medições, fls. 55 e 56, apresentadas no início e 
no final da obra, em flagrante desa~ord_o com o que esta

- belece o item 10.1 do edital em apreço, às fls. 24. 
1.4 - Do Pagamento 
Os serviços contratados com a Vértice Engenharia 

Ltda. para execução de obras no município de Guajarâ
Mirim, foram pagos integralmente, como se observa nas 
notas financeiras às fls. 57 a 59, perfazendo o total de 
Cr$ 1.202.789.895 (um bilhão, duzentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e 
cinco cruzeiros). 

O valor acima especificado foi pago através do BE
RON, conforme demonstração no quadro a seguir: 

VAl.OR OlSSI~RVAÇ,\0 

Cr$ 

16.10.85 240.558.000 Nobil izo'ICào 

24.12.85 673 • .562.327 Hed. F.i.na.l 

24.01.86 288.669.568 Hcd. Final 

TOTAL.-t~-••••••••••••••····:·······Cr$ 1.202.789.895 
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Durante a inspeção física, foi ConStata
do que a firma Vértice Engenharia Ltda. deixou de 
executar 75 Km da obra contratada, 53 dos quais 
executados pela Prefeitura, segundo se observa no re- _ 
la tório do Departamento Rodoviãrio Munkipal, -àS 
fls. 60, embora o DER/RO tenha dado a obra como 

concluída no Termo de Recebimento Defii-Jitivo, às 
fls. 53 e 54. 

Esta medida ensejou o pagamento inde;,:_ido à firma 
contratada do valor de Cr$ 487.615.130, discriminados 
no quadro abaixo: 

LINHAS EXTJ:NSJi v l:' t1 • 

L-08 (lATA) 6 Km 39.0'o9.1iOi Exccutzdo pela Prefeitura 

L-09 (!ATA) 6 Km 39.009.402 txccut<ldo pela Prcíeitur.:J. 

:EOH SOSSI:GO 15 Y.~ 97.523.505 EX!!Ct!tadc p~la Prcfcit\lra 

PALHETA 17 Km 110.526.639 E::<"cc:utado pela l'rc.fdtllra 

LAGO DAS GARÇAS 9 Km 58.5Jt. .103 Executado pela Pn>fC!itura 

L-05 (lATA) 5 K:n :32.505.335 Não executado 

L-08 (5id. Gir3.o)· Km 26.006.268. N.Üo executado 

CACHOEIRINHA 13 Km 84.520.t.76 N".:i.o C!:Xccutado 

.TOTAL 75 Km 487.G!5.J30 Pa o indcvidmnente 

1.5- Relatório Técnico Jnspeção Física 

O objeto do Contrato foi dado por concluído pelo En-
Contrato: n9 302/85 -- gcnheiro }Q.s.t Bouchabki de Almeida, fiscal do 

OER/RO, relatório às fls. 61. No entanto, quando da 
fiscalização, encontrou-se várias discrepâncias entre o 
total liberado e o realmente executado, seja com relação 
às extensções totais medidas, seja por quantidade de ser
viços executados em determinados trechos. 

Firma: Vértice Engenharia Ltda. 

Objeto: Execução de manutenção rotineira e preventi
va nas Rodovias VicinaiS ·do ··Muriidpio de Guajal--â
Mirim/RO, Lote 14, com extensão total de 185 Km~----

Valor; Cr$ !.202. 790.000 - SendO o mesmo ieajUstâ-
vel. 

LI NUA 

L-D 

L-8 (sid. Gir.io) 

L-18 (Sid. Girão) 

Alui:do Ferre i r a 

L-5 (IATA) 

L-7 (IATA) 

L-8 (lATA) 

L-9 (lATA) 

Bom Sossego 

Palheta 

Cachocirinh.a 

'r O T A L 

E_XTENSÃO 

LICITADA 

• 53 Km 

14 Km 

06 Km 

15 Km 

17 Rm 

I~ Km 

06 Km 

06 Rm 

15 Km 

17 Km 

13 Km 

09 Y.m 

f8S Km 

-

-

A distribuição dos 185 Km nas Rodovias Vicinais de 
Guajará-Mirim foi feitã da seguinte maneira: 

OBSERVAÇl1ES 

Sem restrições (Fotos n•• 
01 e 02). :r~l s. 

~ Km cxcc.utados impcrfc.!_ 

ção, oó !o i feito . reC::onft>!, 

macã.o do treidc (fotos n':?s 

03._c. ot,), 1ns. 

- Sem restrições (FotO n9 05)-

fls. 
Esta Lin!t3 não estava nas pri, 

aridades do llunicípio~ nem h~ 

via sido requerida pelo mes.rno 

(Foto. nÇI OG) fls. 

- Sô foi executado 12 Km "(Foto 

n9 07) fl!:. 

- Se111 restrições - (Foto n'?s OB 

c 09) íls. 

-.Executa ela pela Prefeitura. 

- Executada" pela Prefeitura. 

- Executada pcla Prefeitura. 

- Executada pela P1:efcitura. 

- 13 Km executados com impcrfei 

ção, s·ó íof feita a reconfo!. 

maçiio do greidc. (Foto nÇJ 10) 

fls. 

- Executada pela Prcfeitu:r.a. 
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Na linha L-5 (lata) deveriam ter sido 
executados 17 Km, valor determinado no Edital e li
berado pelo fiscal, mas só foram concluídos 12 Km. 
Dai nota-se que foi pago a maior a importância de 
Cr$ 32.507.835. (ás ns. 61.) 

Os se-rviços encontradoS rla Linha "Cachoeirinha" 
não estão condizentes com o licitado, neste mesmo caso 
se enquadram os 4 últimos qui! à metros da, L-8 (Siâ. Gi
rãÕ). Nestes trechos a plataforma foi reconformada, no 
entanto não foi feito a recomposição do material e nem a 
limpeza mecanizada das sarjetas. A pista de- rolamento 
não apresentava as declividades técnicas (Ubaulamento) 
e nem as valetas laterais, que evitariam a passagem da á
gua para a plataforma, desta forma inexiste um sistema 
de drenagem. Tal fato acarreta, em trechos sem declivi
dade natural, o acúmulo de água no leito da estrada ou 
então ela é utHizada como um caminho natural de ãgua 
nos períodos chuvosos. lsto transforma estes trechos em 
enormes atoleiros ou então a água carreia o material sol· 
to, erodindo completamente a plataforma da pista de ro
lamento. Por falha da firma os serviços no orçamento 
analítico de fls. 65 a 75 não foram individUalmente dis
criminados, mas ressalva-se que o serviço executado não 
cheg3 a 30% do orçado e baseando-se no Edital, item 
-10~3.1, às fls. 25 conclui-se que tais serviços não devem 
ser dados por efetuados. 

Do total da obra, dada por concluída pelo fiscal, 53 
Km foram executados pela Prefeitura, às fls. 60 através 
da administração direta, portanto, de forma alguma, a 
empreiteira pode reivindicar tais serviços. O fiscal do 
DER redargüiu que os trechos em debate teriam sido su
bempreitadas ~ Prefeitura. Se tal fato tivesse sido confir
mado, o que não ocorreu, seria inusitado e um completo 
contra-senso. A partir do momento que o DER contra
tou, a pedido do município, üma firma para realizar os 
serviços requeridos, não se admitiria que esta contratasse 
o município para o mesmo fim, pois deste modo fecharia 
um ciclo vicioso. 

Observa~se que, muito em~ora o DER diga que sere
geu pelas informações enviadas pelo município, às fls. 76 
uma das linhas não estava incluída nas prioridades do 
órg~o municipal. E o caso dos 15 Km da "Aluísio Ferre
ria". 

Estes casos mostram o despautério exiS1ente, ·pois a 
falta de entrosamento entre os órgãos municipais e esta
dl.lais fez com que a prefeitura realizasse serviços em tre
chos que ela mesma deu como prioridade para o DER li
citar e, conseqüentemente executar. 

Os demais serviços, cerca de 110 Km incluindo os 15 
Km da "Aluísio Ferreira" foram executados dentro dos 
padrões estabelecidos e, na data de inspeção, se encon
travam dando um bom escoamento para o tráfego. Fo
ram encontrados inúmeros pontos críticos, que não afe
tam o carâter de realizução da obra, pois advêm da falta 
de btieiros, de pontes ejou pontilhàes. 
_ As ilustrações a seguir mostram alguns trechos críti
cos, bem como o aspecto geral das estrudus executadas 
pela firma cOntratada, 

Uustracõcs 
Linha: L-0 
Extensão Licitada; 53 Km 
Extens;:lo Executada; 53 Km 
Condições Gerais: Estrada com boa conformação, 

abaulada e dando f[tcil escoamento para o trafego da 
área, Poucos trechos críticos foram percebidos e sua 
grande maioria por causa das depreciações de pontilhões 
e bueiros. 

Linha; L-08 (Sid. Girão) 
ExtensUo Licitada: 14 Km 
Extensão Executada: 10 Km 
Condições Gerais: Estrada elevada, abaul:lda, com 

saídas d'água e v:l!etas luterais, n1lo há muito tráfego. 4 
Km desta linha estão encravados no leito do terreno, 
sem nerihum sistem<! de drenagem e nada que possa ser 
chamado de encascalhamento. 

Linha: L-18 (Sid. Girão) 
Extensão Licitada: 06 Km 
Extensão Executada: 06 Km 
Condições Gerais: Estrada bem conformada e dando 

bom escoamento ao Tráfego. 
Linha: "Aluísio Ferreira" 
Extensão Licitada: 15 Km 
Ex.tensão.ExeC:utada: 15 Km 
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Condições Gerais; Estrada com excelente largura e 
boa conformação. 

Linha: L-5 (lATA) 
Extensão Licitada: 17 Km 
Extensão Executada: 12 Km 
Condições Ge:rars:-Estrada sem uma largura adequa-

da, mas, bem conformada e ..de baixa trafegabilidade. 
Linha: L-7 (lATA) 
Extensão Licitada: 14 Km 
Extensão Executada: 14 Km 
Condições Gerais_:_ Estrada com boa largura e bem 

conformada, dando boas condições de tráfC:go. 

Linha: L-8 (lATA); L-9 (lATA); "Bom Sossego"; Pa-
lheta; "Lago das Garças". 

Extetlsão licitada: 53km 
Extensão executada: Okm 
Condições gerais: 
Linha: Cacltoeirinha 
Extensão licitada: 13km 
Extensão executada: Okm 
Condições gerais; Estrada encaixada no Jeito natural 

do _ _terren_o_sem sistema __ de drenagem e estreita. Dando 
más condições de tráfego até o km 8 e intrafegável daí 
por diante. 
2- Município de Ji-Paraná --Lote 6 
2.1- Da Licitação 
As obras exeeutadas no Municfpio de Ji-Parana toram 

objeto de _ticíiação por tomada de preços, Edital número 
31/CPLM-0; às fls. 5 a 32 cuja discríminãÇão estâ conti
da no lote 6, à fls. 9, perfezendo um total de 327,5km de 
recuperação em rodovidas viciri3.iS- rurais. 

Quanto à publicação do edital, ocorreram as mesmas 
irregular[dades comentadas no ile_rn _ ____a_nt~;_dor, visto 
tratar-se do mesmo processo lidtãT6fW. 

O julgamento da licitação ocorreu às 9:00 horas do dia 
22-8-85, havendo apenas a proposta da Construtora 
Triunfo Ltda., para o Lote n~ 6, no valor de Cr$ 
2.158.220.000, fls. 39 e 40. 

A licitS.ção foi homologada na forma proposta, tendo 
sido adjudicada a úníca firma licitante para o lote em 
causa, ocasionando a elaboração do contrato que a se
guir comentaremos. 

2.2 --Do Contrato 
O ContratO -n9249/85-PGE, fls. 77 a 86, fOi celebrado 

entre o Estado de Rondônia e a Construtora Triunfo 
Ltda., em 26-8-85, com amparo no capítulo III do De
creto Estadual n9 1.394, de 4-8-83. 

O objeto do presente contrato é a_ execução dos ser
viços de manutenção rodoviária rotineira e preventiva 
nas rodovias vicinais rurais, localizadas nos Municípios 
de Ji-Paranã, Presidente Médici e Caco8l, lotes 6, 7 e 8, 
com extensão 327,5, 166 e 472kms, respectivamente. 

O preço global do contrato é de Cr$ 6.267.788.000, 
permanecendo para cada lote os valores contidos nas 
propostas, ou seja: Cr$ 2.158.220.000, para o lote 6; Cr$ 
1.082.320.000, para o lote 7 e Cr$ 3.027.248.000, para o 
lote 8. 

As despesas decorrentes do contrato ocorreram à con
ta da seguinte programação: (Cláusula Vigésirria Segun
da, fls. 84 e 85. 

a) Cr$ 431.644.000- Atividade do Departamento de 
Estradas de Rodagem- 26.01.16.88.531.1.022- Ele
mento de Despesa 4. t.l.O confoi:me Nota de Empenho 
n' 596/DER-RO, de 23-8-85, Lote 6, fl. 87. 

b) Cr$ 216.464.000- Ati v idade do Departamento de 
Estradas de Rodagem- 26.01.16.88.531.1.022- Ele
mento de Despesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empenho 
n' 597 /DER-RO, de 23-8-85, Lote 7, fl. 88. 

c) Cr$ 605.449.600- Atividade do Departamento de 
Estradas de Rodagem - 26.01.16.88.531.1.022- Ele-
mento. de Despesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empenho 
n' 598/DER-RO, de 23-8-85, Lote 8, fl. 89. 

O parágrafo único da mesma cláusula, fl. 85, indica 
apenas o valor restante das despesas, imQ"e_':!_ando em 
Cr$ 5.014.230.400, sem qualquer referência a progra
mação ou dotação à qual está vinculada. 

Estranhamente, há uma lacuna acentuada entre uma 
cláusula e outra, dando a entender que este espaço foi re
servado para ser preenchido poste_riormente~ 

Este procedimento, no nosso entender, se constitue 
numa artimanha para a realização de despesas sem o de
vido respaldo orçamentário e financeiro. 
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Valeu, também para este caso, as observações genéri
cas registradas no item 1.2 deste relatório. 

2.3- Da Liquidação 
A llquidação das despesas foram efetuadas através de 

folhas de medição, fls. 90 a 92, apresentadas no início e 
no final da obra, em desacordo com o que estabelece o 
item 10.1 do Edital n9 31/CPLMO, fls. 24. 

2.4- Do Pagamento 
Dos serviços contratados com a Construtora Triunfo 

Ltda. para a execução de obras no município de Ji
Paraná, foram pagos apenas 168,2 km, correspondendo 
a quantia de Cr$ 1.311.405.279, incluindo os reajustes. 

Os pagamentos foram efetuados mediante a apresen
Lação de faturas, que tiveram por base as respectivas fo
lhas de medição. 

O cálculo de reajustamento foi efetuado de forma er
rónea, com a utilização de índices que não exprimem a 
realidade do reajuste. Na fórmula ex.arada no Decreto n9 
185 de 1967, às fls. 93 a 96, o 10 _é o índice de reajusta
mento do mês da proposta e o IM é o índice· do mês de 
realização do serviço. Caso este tenha sidQ executado em 
mais de um mês, o IM será a média aritmética do inter
valo. Na medição nota-se que o 10 adotado é o de ou
tubro/85 e não o de agoStoj85 que foi o-ffiês da propos
ta. Outro fato a ressaltar é quanto ao pagamento. O con
trato é claro quando diz que este será efetuado mensal~ 
mente com a liberação de fatura e folhas de medições. 
No presente caso foi efetu-adO õ 111 pagamento a título de 
mobilização no infcíO da obra e só ao fim do contrato é 
que foi expedida uma Folha de Medição única com to
dos os serviços. Tal fato se bastaria para alterar comple
tamente a forma correta de cálculo de reajustamento. 
Fazendo-se a superposição entre o parágrafo único da 
cláusula segunda do contrato, às fls. 72 e o§ 89 do artigo 
6" do Decreto Federal n9 185 de 25-2-67, às fls. 96 a , 
concluiu-se que, nesta obra, não se permitiria reajusta
mento. 

2.5- Relatório Técnico 
Contrato: n" 249/85-PGE 
Firma: Construtora Triunfo Ltda. 
Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodo

viária rotineira e preventiva nas rodovias vicinais, locali
zadas nos municípios de Ji-Paraná, Presidente Médici e 
CacoalfRO, com extensão total de 327,5; 166 e 472 km, 
correspondentes aos lotes 6, 7 e 8, respectivamente, do 
Edital de Tomada de Preços n' 31/CPLMO. 

Valor: Cr$ 6.267.788.000 
Inspe~ào física 
A obra em Ji-Paraná abrangia a manutenção rotineira 

e preventiva de 327,5 km de estradas vicinais. O objeto 
foi definido tomando~se por base um pedido de serviços 
requerido pelo DER e elaborado pelo município. Do to
tal de quilómetros pedidos foram executados 168,2. Tal 
fato está devidamente discriminado no relatório do En
genheiro Francisco Eduardo Spottí Varella, às fis. 97 a 
l07, fiscal da obra. A Comissão de Inspeção fez um le
vantamento de todo o serviço executado e comprovou 
que sua extensão confere com a do relatório do enge
nheiro fiscal. 

De acordo com este relatório, 59,5 km não foram exe
cutados pelo advento do período chuvoso, que acarretou 
a paralisação da obra. Analisando porém que entre a 
emissão da "Ordem de Serviço", às fls. 108, e do ''Termo 
de Recebimento", às fls. l09, for"am decorridos 90 dias ú
teis, nota-se que houve atraso do cronograma físico
financeiro. Comparando os equipamentos que a firma 
relacionou em Ji-Paraná com os utilizados na obra fica 
patente que ela não empregou a frota que deveria. 

Através da explanação do fiscal, reafirmada com seu 
relatório, o restante da obra, 99,8 km, não foram execu
tados porque os serv:iços a serem realizados nestes tre
chos fogem completamente aos expostos no objeto do 
contrato. Posteriormente levantar-se-á cada trecho sepa
radamente, no presente momento deixa-se claro que sob 
hipótese nenhuma poderia ocorrer tal disparidade. No 
pedido de serviços do municípiO alguns trechos foram 
computados 2 (duas) vezes e noutros os serviços a serem 
realizados fogem, realmente, da alçada de uma manu
tenção rotineira. Vendo o ocorrido pelo lado do DER, 
pressupõe-se que o mesmo tenha feito um levantamento 
abalizado com a participação de seus engenheiros d-o in
terior, deste modo não se entende como pode ter surgido 
tal discrepância. No entanto o órgão alega que os ser
viços foram Jicitados tomando-se por base um relatório 

Agosto de 1986 

de prioridades, emitido pelo muniCípio e que este seria o 
grande culpado pela distorção. Tal argumento C falho, 
pois os serviços deveriam ter sido confirmados pelo 
DER, princiPalmente quando estes pedidos não demons
tram o elaborador, como é o caso de Ji~Paraná. Ainda 
mais, quando da participação da firma na licitação, esta 
muniu-se de uma declaração, às fls. 111, onde afirma que 
visitou o local da obra e que nada há que obste sua exe
cução. Portanto a ocorrência de trechos díspares com o 
licitado fica totalmente sob a responsabilidade da firma 
contratada, causada pela emissão de uma declaração fal
sa. 
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Linhas: l06, l02, 98, Trav. Ji-Paranâ - Linha 128 
Extensão Licitada: 60,5 
Extensão Executada: 1,0 km 
Considerações Gerais: o único km realizado nestes tre

chos se encontra dentro do padrão licitado. Estes são os 
trechos que não foram executados devido ao período 
chuvoso. 

Linhas: 204, 205, 206, 207, 208, 209, Est. do km 5, Est. 
do Itapirema. 

Extensão Licitada: 80 km 
Extensão Executada: 0,0 km 
Condições Gerais: não foram efetuados nenhum dos 

serviços licitados nestes trechos. 
-Nas linhas 204-, 205, estrada do km 5 e estrada do 

Itapirema, os serviços a serem efetuados são maiores do 
que os orçados, 

Linha: 165 
Ex tensão Prevista: 16 km 
Extensão Executada: 8,2 km 
Considerações Gerais: estrada bem conformada e dan

do boas condições de tráfego. Abaulada e com sarjetas 
laterais. 

Linha: 101 
Extensão Prevista: 8 km 
Extensão Executada: 8 km 
Condições Gerais: estrada bem conformada e dando 

boas condições de tráfego. 
Linha: 139, 108, 118, 123, 125, 127 e 129 
Extensão Licitada: 78 km 
Extensão Executada: 69,7 km 
Condições Gerais: as estradas em epígrafe 

apresentam-se abauladas, com salda d'água e bem con
formadas.'No entanto, a grande quantidade de trechos 
críticos, pela inexistência de bueiros e pontithões, ou 
pelo desgaste destes, da mâs condições de trãfego à estra
da. 
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Linha: 2• Linha B 
Extensão licitada: -9km 
Extensão Executada: 13km 
Condições gerais: Estrada de boa conformação, abau-

lada e encascalhada. Com boa largura e saídas d'água. 
Linha: Nene Gazzoli 
Extensão licitada: 17km 
Extensão executada: 13km 
Condições gerais: Estrada dando boas _condições de 

tráfego, bem Confoimada e abaulada. 
Linha: 3• Unha e Linha 8 
Extensão prevista: 24km 
Extensão executiva: 19,2km 
Considerações gerais: Estrada bem conformada, com 

saídas d'água, abuladas e dando boas condições de tráfe-
go. 

Estrada do km 12 
Extensão Prevista: 12 km 
Extensão Executada: 15,5 km 
Condições Gerais. A estrada do km 12 é bem confor

mada, abaulada e com saídas d'água que protegem o lei~ 
to da plataforma. No entanto dois trechos críticos 
tornam-na intransitável. 

3 - Município de Presidente Médici - Lote 07 
3.1 - Da Licitação 
As Obras executadas no municípios de Presidente Mé-

dici, fo_ram _o~jeto de Licitação por Tomada de Preços, 
Edital n'>' 031 (LPLM-0), às fls. 05 a 32, cujã discrimi~ 
nação está contfda no Lote 07, às fls. 10, perfazendo um 
total de 166 km de recuperação em Rodovias Vicinais 
Rurais. 

No que diz respeito à publicação do Edital ocorreram 
as mesmas irregularidades jã comentadas, pois trata~se 
da mesma Ucitação. 

O julgamento das propo&tas ocorreu às 09:00 horas do 
dia 22-8-85, havendo como ónica proponente para o 
Lote 07 a Construtora Triunfo Ltda., que apresentou a 
proposta no valor de Cr$ 1.082.320.000, fls. 39 e 40. 

A Licitação foi aprovada e homologada na forma pro
posta, adjudicando-se a única firma proponente para o 
Lote em pauta, para em seguida lavrar~se o Termo Con
tratuaL 

3.2- Do Contrato 
O Contrato correspondente ao Lote 07, município âe 

Presidente Médici, foi o mesmo do Lote 06, município de 
Ji-Paraná, cujos aspectos principais foram objetos de co
mentários no item 2.2 deste relatório. 

3.3 - Da Liquidação 
A liquidação das despesas, também neste caso, foi efe

tuada através de Folhas de Medição, apresentadas no 
início e nõ final da obáÇinfringindo os Termos do Edi
tal, como citamos anteriormente. 

3.4 - Do Pagamento 
No Munidpio de Presidente Médicí fo-ram pagos ape~

nas 45,7 km dos 166 objeto do contrato. 
A quilometragem dada pelo DER como executada 

correspondeu a um pagamento na ordem de Cr$ 
322.405.850, incluindo os reajustamentos havidos. 

Ressalvamos que, como aCõnteceu no caso de Ii
Paraná, os reajustamentos aqui também foram efetuados 
em desacordo com a legistação pertinente. 

Os pagamentos foram liberados mediante a apresen
tação de Futuras que tiveram por base as Folhas de Me
dição devidamente autenticadas pelo DER/RO. 

3.5 - Relatório Técnico 
Contrato: N~ 249/85-PGE 
Firma; Construtora Triunfo Ltda. 
Objeto_: Execução dos serviçoS de manutenção rodo

viária rotineira e preventiva nas rodovias vicinais, locali~ 
zadas nos MunicípioS de Ji-Paraná, Presidente Médici e 
CacoaljRO, com extensão total de 327,5; 166 e 472 km, 
correspondentes aos lotes 6, 7 e 8, respectivamente, do 
Edital de Tomada de Preços n~ 31/CPLM-0. 

Valor: Cr$ 6.267.788.000 
lnspeçào Física 
A obra em Presidente Médici itbrange a manutenção 

rotineira c preventiva de 166 km de-estradas vicinais. Do 
total de quilómetros licitados foram executados 45,7. 
Todos os trechos liberados pelo fiscal foram levantados 
pela fiscalização. 

Os serviços executados pela firma contratada não obe~ 
.deceram às especificações, -nem ao orçamento analítico. 
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Nos _trechos vistoriados nota~se a ausência de wn bom 
trabalho na pista de rolamento, de forma a dar um livre 
escoamento às águas. Não houve serviço de recompo· 
sição de material, muito embora, em seu relatório, às fls. 

Lili liA EXTENSÃO 

EXECUTADA 

Ramal Km 17 13,20 Km 

L-110 12.5 Km 

Ramal Km 20 15 Kru 

--
Ramal Km 23 5 Km 

~5 70 

Os serviços em Presidente Médici caracterizam-se pela 
execução da reconformação do leito da estrada e em al
guns trechos da limpeza das sarjetas. Portanto, com base 
no item 10.3.1 do edital, que proíbe _o pagaffii:iifo de ser
viços incompletos, as obras neste Município não deve
riam ser medidas, faturadas nem pagas. 

As ilustrações a seguir mostram as condições das es-
tradas dadas por concluídas: 

Unha: km 17 
Extensão: 13,20 
Trecho entre a BR-.3"64 e a Linha 128 
-Condições gerais: Estrada encaixada no leito, sem saí~ 

das d'água, com vârios trechos críticos que precisam de 
recuperação. Más condições de tráfego. 

Linha: I 10 
Extensão; 12,5 km 
Trecho entre a L-128 e o km 12,5 
Condições gerais: Estrada desconformada em muitos 

trechos, pela passagem d'água na pista de rolamento. O 
cascalho existente é natural do solo da estrada. 

- Intrafegável até para veículos de grande porte, só 
tem-se aceSso até o km 6. 

Linha: Ramal 20 
Extensão: 15 km 
Trecho entre a BR~364 e o km 15 
Condições Gerais: Estrada Sem abaülãm-eiifO, sem saí

das d'.águas laterais e estreitas. Esta em seu leito natural, 
não houve recomposição de material. 

Linha: Ramal do km 23 
Extensão: l2,5 
Trecho entre a L-128 e o km 12,5 
c-ondições gerais: Os serviços realizados neste trecho 

não diferem dos realizados nas outras do Município, ou 
seja, foram executados de forma a deixar a plataforma 
da estrada sem drenagem satisfatória, encaixada e estrei
ta. 
4- Município de Cacoal - lote ~ 
4.1 - Da Licitação 
A licitação para a execução de obras no Município de 

Cacoal, está contida no Edital n9 031/CPLMO- Toma
da de Preços, fls. 5 a 32. 

A discriminação dos trabalhos está descrita no lote 8 
do edital, às fls. 10 a 12, perfazendo um total de472 km. 

A publicação do edital incorreu nas mesmas irregula~ 
ridades anteriormente comentadas. 

A abetura e julgamento das propostas ocorreu às 9:00 
horas do dia 22·8~85, sendo a Construtora Triunfo_Ltda, 
a única a apresentãr proposta para execução das obras 
no lote 8, no valor de Cr$ 3.027.248.000, segundo consta 
da Ata de Julgamento às fls. 34 e 40. 

A licitação fo"i homologada n<f forma proposta, 
lavrando-se em seguida o Termo Contratutal. 
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115 a 118, o fiscal discrimine volumes que chegam a dar 
uma espessura de 40 a 50 cm para os trechos que chama 
de "semiimplantação". As obras liberadas para paga
mento em Presidente Médici estavam assim distribuídas: 

OBSERVAÇÕE~ 

- Execuç;iio imperfeita~ Servi-ço 
ex c cu ta do não ~tinge 307. do ore.,! 
do. 

- Execuç.:ío imperfeita. Serviço 
exccntf!do não .ntinge 307. do orça 
do. 

- ExecuçãO imperfeita. Serviço 
C.'l-:CC\ll'~do não atinge 307. do orç!!,_ 

elo 

Execuç.:.io imperfeita. Serviço 
C"':C-CCutado não à tinge 307. do· ·ore;.!_ 

do. 

4.2- Do Contrato 
Os termos do Contrato n~ 249/85~PGE, fls. 77 a 86,já 

foram comentadas no item 2.2, deste relatório. 
4.3 - Da Liquidação 
A liquidação das despesas foram efetuadas mediante 

apresentação de Folhas de Medição, devidamente auten~ 
ticadas pelo DER, apresentadas no início e no final das 
obras em desacordo com o que prescreve o edital em 
apreço. 

4.4- Do Pagamento 
DB.s obras executadas no Munidpio de Cacoal, foram 

liberadas para pagamento pelo DER/RO, 279,2 Km, 
correspondendo ao valor de Cr$ 2.146.148.991, inclusive 
os reajustamentos havidos. 

Todos os pagamentos foram realizados mediante 
apresentação de Faturas que tiveram por base as respec
tivas Folhas de Medição. 

Os reajustamentos foram realizados de forma irregu-
lar como jâ comentamos anteriormente. 

4.5 -Relatório Técnico 
Contrato; n~ 249(85~PGE 
Firma: Construtora Triunfo Ltda. 
Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodo

viária rotineira e preventiva nas Rodovias Vicinais, loca
lizadas nos Municípios deJí-Paraná, Presidente Médici e 
CaCoal/RO; COm extensão total de 327,5; 166 e 472 Km, 
correspondentes aos lotes 6, 7 e 08, respectivamente, no 
edital de Tomada df: Preços n~ 031/CPLMO. 

Valor:Cr$ 6.267.788.000) 

Inspe.;ão Fisica 
A obra em Cacoal abrangia a manutenção rotineira e 

preventiva de 472 km de estradas vicinais. O objetivo foi 
definido tomando-se por base um pedido de serviços re
querido pelo DER e elaborada pelo Município. Do total 
de quilômetros pedidos foram dados por executados 
279,2 km, medições às fls. 122, no entanto os quantitati~ 
vos liberados pelo fiscal montam em 108,2 km, fls. 118. 
Dando um pagamento à maior de 171 km. Todos os tre~ 
chos liberados pelo fiscal foram vistoriados pela Cernis~ 
são de Inspeção e os serviços executados não coadunam 
com os do orçamento analítico. Alguns trechos foram 
dados por executados e não o foram, outros foram exe
cutados de maneira incompleta. Adiante discriminar~se
ào estes fatos. A obra foi recebida, termo de recebimento 
às fls. 109, decorrido o prazo para sua execução, 90 dias 
úteis, no entanto só foram executados 22,9% da obra, de
notando daí um atraso total no cronograma tisico
financeiro. 

As extensões_nas linhas que sofreram a intervenção da 
firma contratada, de acordo com a fiscalização, estavam 
assim distribuídas 
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LINHA EJ:TENSÃO OBSERVAÇÃO 

-~XF.ÇllTA.l)/-.. (\("') 

L-E 33,90 

L-09 8,5 

TravcssD 8/9 3,5 

L-08 13,0 

L-07 \.6 'o 

J,-C10 8,5 

L-200 9,0 

J\,tel:'mediãria 10,0 

ccdão 5,8 

108 2 

Na linha, "Intermediária", nào foi executado rienhum 
serviço, a estrada encontra-se encaixada sem declivida
des, no seu leito natural e intrafegável. 

Os 98,2km restantes encontram~se, em sua grande par
te, .dando um sofrível tráfego, visto que os serviços ali 
executados só mostram um patrolamento superficial. 
Tais serviços não suportam a época das chuvas. Na me
dida em que não foi efetuado uma recomposiçà(;J do re_
vestimento primário, a raspagem do feíto da estrada im
plica no achatamento progressivo da pista de rolamento 
no terreno natural. As estradas vicinais só darão o devi
do suporte às solicitações e resiStirão a contento às chu
vas se, no mínimo, receberem um trabalho completo e 
bem executado. Nas estradas em apreço os serviços não 
condizem com o H citado e de forma concreta pode-se di
zer que foram exe~1:1tados no máximo 30% do orçado. 
Como o Edital, iten1 l0.3.1, proíbe o pagamento onde 
haja o esfacelamento dos itens a executar, tenHe que 
considerar tais serviços-, para efeito de paga~ e!'~ tO!_ como 
não executados. Portanto, se não foram completamente 
executados, os serviços não poderiam ser medidos, con
seqilentemente nem seriam futurados nem efetuado o pa-
gamento. --

Execução i1nperfcita, 

;crviços ~ccutados não 
os 

bcdcccm às espccific~ções. 
Excc~ção impcrtcitn, os 

~·serviços ex.cctftad-os não !!.. 

bc~cccm ~s cspecificaç~es. 

Exccuç5o imperfeita, os 

serviços executados não 2 

btdcc:.em às especificações._ 

Execução imperfeitaJ os 

serviços execu-tados nio E 
bedc~cm ~s especificac3cs. 

Execuçio imperfeita·~ os 

acrviços executados não ~ 

bedccem às especificações. 

Bsta Linha não foi licit~ 

d·a. 

E~ecu~io impcrfcita 1 os 

serviços executados não ~ 

bedccc~ as csp~~ificaçõc~. 

Nio ioi executada: plat~ 

forma desconfotmada, cncai 

xada, sem drenagem e no 

leito nat.IJr.al. 

Execução impctfeita 1 os servi 
ços executados não obedecem àS 

cspec:ificaçÕcs. 

A seguir algumas ilustrações e comentârios de todos 
os trechos que o fiscal apontou coma realizados: 

Linha: E 
Trechos entre a Linha 9 e a Linha C-lO 
Condições gerais: Estrada com boa largura, mas des

conformada em muitos trechos, não há indícios de re
composição du plataforma, o cascalho existente ou é an
tigo, ou é natural, só alguns trechos apresentam as vale
tas de proteçào. 

Linha: 9 
Extensão: 8,5km 
Trecho da L-E até o km 8,5 
Condições gerais: Estrada em seu Jeito natural, sem 

abaulamento e intrafegável. Não foi possível percorrer 
todo o trecho devido às péssimas condições da pista de 
rolamento. 

Unha; Travessa da 8-9 
Extensão: 3,5km 
Trecho entre Unha 8 e Linha 9 
Condições gerais: Estradq em seu leito -~aturai, só per

mitindo tráfego pesado e -sem drenagem. 

...__ Línhu: 8 
Extensão: J3km 
Trecho entre a L-E e km 13 

Agosto de.\986 

Condições gerais: Estrada dando péssimas condições 
de tráfego, com sistema de drenagenl precário e em terre-
no naturaL 

Linha: 7 
Extensão: l6km 
Trecho entre a L-E e km 16 
Condições gerais: Nesta vicinal os 3 primeiros quilô~ 

metros são de boa qualidade, com largura adequada, 
ab<llllamento e encascalhame_nto devido. No entanto, 
nos quilómetros seguintes sofre um estreitamento, volta 
ao leito natural e perde o sistema de drenagem, acarre
tando unta estrada encaixada no feito e permitindo o em~ 
poçamento d'água na plataforma. 

Linha:. C-IO 
Extens_ão: 8,5km 
Trecho-- entre Rio Machado e Unha Cedão 
Condições gerais: Esta linha nào se encontra dentro 

do objeto licitado, No entunto, o trabalho executado não 
destoa dos já comentados. A firma não efetuou a recom

-posição da plataforma e nem deu uma limpeza nas sarje-
tas, visto que não há um sistema de drenagem. 

Linha: 200 
Extensão: 9 Km 
Trecho entre a Linha E e o Km 9 
Condições Gerais: Estrada no leito natural, sem dre--

nagem e dando más condições de tráfego. 

Linha: Intermediâria 
Extensão: 10 Km 
Trecho entre a Linha E e Km 10 
Condições Gerais: Se as demais linhas apresentavam, 

ao. menos, alguns serviços com a motoniveladora, a Li
nha Intermediária não apresenta nenhum serviço e só 
deu passagem até o Km 3. 

Linha: Ce_dào 
Extensüo: 5,8 Km 
Trecho entre a Linha 200 e o rio São Pedro 
Condições Gerais: Estrada dando más condições de 

tráfego, sem drenagem e encaixada no !elto do terreno. 

lU -Conclusão 

Durante os trabalhos de inspeção, tanto na parte do
cumental quanto na operacional, observamos que as ir
regularidudes se sucederam, numa evidente prova da mã 
administração do erário público, 

Taf afi-rm-ativa encontra guarida na série de restrições 
apontadas ao longo deste relatório, com respaldo nas 
normas que regem a administra(:ão pública. 

Ressaltamos o fato de que, dos 1.150,5 Km de estradas 
a serem efetivamente recuperadas, nos quatro municí
pios objeto da nossa inspeção, foram dados como execu
tudos apenas 678,1 Km, que representa apenas 58,94% 
da obra contratada. 

Para esta informação, há ainda o agravante de que as 
obras apresentadas como executadas e. por conseguinte, 
efeti11amente pagas, na verdade não o foram, como de
monstram os nossos engenheiros em seus minudentes re
latórios têcnicos. 

Ep1 pace do exposto, encaminhamos este relatório ao 
Conselheiro Hêllo M~ximo Pereira, para as conside
rações que julgar necessárias. 

Ê o relatório, 
Porto Velho, 9 de abril de 1986. _- Luiz Gomes da Sil

n Filho, Téc. de Controle Externo - José Ribamar 
Adriano da Silva, Têc. de Controle Externo -Jair Danw 
doline Pe!isetti, Ag. de Controle Externo- Flávio Barbo
sa da J\:Jatta, Engenheiro Civil - Luiz Carlos Fernandes 
Engenheiro CiviL 

AO N'UCOM 

Encaminho a pres-ente documentação, para que seja 
devidamente Autuada e Processada. Em seguida encami
nhados os autos ao Conselheiro Relator. 

Em 14-4-86, - Edmilson Ferreira da Silva, Ch. do 
Serv. Cont. Ex.Lerno. 
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DOCUMENTO 

ESTADO DE RONDÓNIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL 

Oficio n~>-"48%6--:- CMC. Cacoal, 1 de abril de 1986. 
Ao Exm~> Sr. 
Dr. José Baptista de Lima 
DO. Conselheiro Presidente do Tribunal 
De Contas do Estado de Rondônia 

Sr. Conselheiro, 
A Câmara Municipal de CacoaljRO aprovou, a pedi

do do Vereador José Emílio Mancuso de Almeida, o en
vio a V. Ext do presente ofício, para relatar a V. Ex~ o 
que segue: 

I -O GovernO de Rondônia,- através do Departa
mento de Estradas de RodagemjRO, assinou contrato 
(n~" 249/85-PGE, de 18-9-85, publicado no Diário Ofi
cialjRO, de 27-9-85, pág. 3, Edição n~> 930) com a Firma 
Triunfo Construtora Ltda, para execução de serviços de 
manutenção rodoviária rotineira e preventiva nas rodo
vias vicinais Rurais, localizadas nos municípios de Ji
Paraná, Presidente Médice e CacOaljRO, cujo valor glo
bal era de Cr$6.267.788.000 (seis bilhões, duzentos e ses
senta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil cru
zeiros), verba esta, segundo informações, ciríun-da do 
Governo Federal. 

II- Pelo referido contrato, o município de Cacoal 
deveria ser beneficiildõ cOm a manutenção de 472 Km. 

Porém, na realidade, segundo constatamos não foram 
recuperados nem 100 Km de estradas, mas a Firma 
TriUnfo Construtora Ltda, recebeu do Governo de Ron
dônia um motante referente a recuperação de 279 Km. 

III- Então, pelo exposto, solicitamos os préstimos 
de V. Ex• para interCeder junto ao Departamento de Es
tradas de RodagemjRO, para verificar a veracidade de 
tais fatos. 

Certos da preciosa atenção de V. Ex~. despedimos-nos 
renovando protestos de elevada estima e distinta consi
deração. 

Cordialmente, José Mancuso de Almeida, Presidente 
-CNC. 

INSTITUTO DE PREV!D~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 10~ Reunião Ordinária, realizada 
em 26 de junho de 1986. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de mil no
vecentos e oitenta e seis, às dezessete horas, sob a presi
dência do Senhor Senadõr Nelsori Carneíro e com apre
sença dos Senhores Conselheiros Deputados Raul Ber
nardo, Francisco Studart e Carlos Wilson, Senhores Dr. 
Gentil Humberto Barbosa e Luiz do Nascimento Mon
teiro, reóne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC, para 

ap~eciar os segUintes processos: - a) de coricessão de 
pensão: a Edith Balassini e Adhemar Santillo, ambos 
com pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro Raul 
Bernardo; a José Flávio Motta da Costa, com parecer faM 
vorâvel do Senhor Conselheiro Carlos Wilson; a Bianor 
Antunes de Siqueira, com parecer favorável do Senhor 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro; - b) de 
_auxílio-doença: a José Ca_rlos Raposo Fagundes Netto e 
Lúcia Santos Tomelin, com pareceres favoráveis do SeM 
nhor Conselheiro Raul Bernardo; a Joaquim Mariano 
Dias Menezes, Jaime Corrêa de Sá e Paulo Roberto 
Marques Leal, com pareceres favoráveis do Senhor Con
selheiro Francisco Studart; a Wildy Vianna das Neves, 
Maria Berenice Carvalho Castro Souza e Walter Passos, 
todos com pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro 
Luiz do Nascimento Monteiro; a Pedro Alves de_ Freitas, 
com parecer favorável do Senhor Conselheiro Carlos 
Wilson. Colocados em discussão, foram todos aprova
dos por unanimidade. O processo de Maria de Lurdes 
Souza Almeida, que requereu concessão de pensão, foi 
indeferido sem voto contrário, acompanhando, os Se
nhores Conselheiros, o parecer do Relator, Sr. Luiz do 
Nascimento Monteiro. Nada mais havendo a tratar, é 
encermda a reunião às dezessete horas e trinta minutos. 
E, paru constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Secretária, 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
'2" SEÇÃO 11 

ANO XLI- N• 091 QUARTA"FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1986. 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 210• SESSÃO, 19 DE AGOSTO 
DE 1986 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 190/86, de autoria 
do Sr. Senador Cesar Cais, que acrescenta parágrafo 
ao art. 2~> do Decreto-lei n~' 2.280, de 16 de dezembro 
de 1985. 

1.2.2- Comt.inica\"àO da Liderança do PMDB na 
Cámara doS Deputados 

De substituição de membro em comissão mista. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

- Recebimento da Prefeitura Municipal de Rio 
Claro, Estado de São Paulo, do Ofício n~'S/17/86 (n~' 
1.391/86, na origem), solicitando pelas razões que ex
põe, a alteração da Resolução n~' 140, de 1983. 

- Providências e remessa, à Câmara dos Deputa
dos, de novos autógrafos da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei-da CârDara nll 15/86. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ho
je, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa 

SUMÁRIO 

1.2.4 - Discurso do Expediente 

SENADOR N/VALDQ MACHADO - Reali
zação do II Encontro Nacional de Diiígentes Sindi
cais do Comêrcio Varejista, em Brasflia 

1.3- ORDEM DO DIA 

-.Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n9 l35f86, que fixa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Dep~tados pelo Distrito FederaL (Em regi
me de urgência). VOtação adiada por falta de quorwn. 

-Requerimento n'il 266/86, solicitando nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicaÇão, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n9 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n9 304/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 

dos recursos alocados para a exeCução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 
n~ 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 2S8J85,_que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nQ 205/80, qUe revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Discprso após a Ordem do Dia 

SENADOR CESAR CALS ..,.... Considerações 
sobre a falta de leite no mercado de Fortaleza- CE. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia do próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE 

- Nos 93 a 96. de 1986. 

3-ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-L!DERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 210!1 Sessão, em 19 de agosto· de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Hélio Gueiros - Alexandre Costa 
Américo de Souza - Helvídio Nunes - Cesar Cais 

- Amir GaUdênciO - Mau'rício Leite- José UrbanO 
·- Nivaldo MaChado -- Alaor Coutinho - Mõãcyr 

Dalla - Severo Gomes - José Fragelli - Arnor Da
miani - Octávio Cardoso. 

Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção- de Deus, iniciamos nossoS tiabalhos. 
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lOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS. 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CESAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. III
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 190, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao art. 2.., do Decreto-lei n"' 
2.280, de 16 de dezembro de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 211 do Decreto-lei n9 2.280, -de 16 de de
zembro de 1985, passa a vigir com o acrêscimo do se
guinte§ 29, renumerando-se o atual parágrafo (mico para 
§ I•: 

Art, 21' .... -........ ·~-~-ç"..-~--~··········· 

§ I• ························- .. "~·-
§ 29 Os atuais servidores com mais de 25 (vinte 

e cinco) anos de efetivo serviço púbfico estão isentos 
da exigência contida no caput deste artigo, sendo 
classificados para desempenho de atividades corre· 
latas com o respectivo grau de forrriaÇão universi
tãria." 

Art. 2'1' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação .. 

Art. 311 Revogadas as disposições em contrário, 

Justificação 

Estranhamente, senhores Legisladores, milhares de 
abnegados funcionáriOs, no írltuito de gãnharein melhor 
condicionamento na Administração Pública e movidos 
pelo ideal de aprimoramento dos seus conhecimentos, 
apesar dos parcos salários, com sacrifícios e dedicação, 
conseguem fazei- um curso superior. -· · · · 

Infelizmente, depois de vencida uma árdua luta, não 
têm eles acesso a cargo compatível com a sua qualifi
cação uníVúsitária, provocando frustrações de desânimo 
numa classe que tanto tem contribuído para o engrande
cimento do País. 

Curiosamente, inúmeros funcionâiiOs aamitidos . re
centemente no Serviço Público e que integravam as tabe
las emergencial e especial alcançaram o recolhecimento 
de seus títulos de nível superior, por força do Decreto
Lei n11 2.280~ de 6 de dezembro de 1985_, enquanto que 
antigos servidores até hoje não obtiveram o mesmo be
neficio. 

Não se·deseja retirar ne_nhum direito dos que já foram 
atendidos pelo referido Decreto-Lei 2.280, de 16 de- de· 
zembro de 1985. --

A nossa intenção Senhores Legisladores, é solucionar 
este grave problema que aflige inúmeros funCionai-ias 
públicos com mais de 25, 28 e até 32 anos de serviços, já 
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perto da aposentadoria, continuam-·executarido tarefas 
- de níVel médio. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1986. - Cesar Cais. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.280, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE I985 

Cria, mediante transformação, empregos na Ad
ministração Federal Direta e nas autarquias federais, 
e dá outras providências. 

Art. 211 Os servidores serão classificados após habili
tação em processo seletivo interho, aplicado pelas unida
des de pessoal dos órgãos ou autarquias a que per
tençam, sob a supervisão do Departamento Administra
tivo dO Serviço Público. 

Parâgrafo único~ Os servidores inabilitados ou que 
não participarem do p-i-ocesSO seletivo de que trata este 
artigo_ serão submetidos a treinamento e à nova ava
liação. 

( Ãs Comissões de Consiltuiçào -e Justiça e de Ser
viço Púb_lico Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido 
serâ publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. III
Secretário_ 

E lido a seguinte 

Ofício n~' 283/1/86 Brasilia, II de agosto de 1986. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a in

dicação do Deputado Milton Figueiredo para iiltegrar, 
na qualidade de membro efetivo, a Comissão Mista en
carregada de emitir parecer sobre o Projeto de Lei Orça· 
mentária referente ao exercício de 1987, em vaga decor
rente do afastamento do Deputado José Amando. 

Aproveito a oportunidade para renovãt a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Egidio Fer
_reira Lima, pelo Líd~r do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Fnlgelli) - Será feita a 
substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu, da Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado 
de São Paulo, o Ofício n9 S/17, de 1986 (n9 1.391/86, na 
origem), de 14 do corrente, solicitando, pelas razões que 
expõe, a alteração da resolução nll 140, de 1983. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças, 
de Constituição e JuStiça- e de MunicfPíos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -_-A P.residência 
comunica ao plenário que providenciou, nos termos do 
art. 360, alínea c do Regimento Interno do Senado Fede-

ral, a remessa, à Câmara dos Deputados, de novos autó
grafos da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 15, de 1986 (n~ 4.645/84, na casa de origem), que 
dispõe sobre as condições de trabalho, carga horária, sa
lário e área de atuação dos assistentes sociais, em virtude 
de ter havido erro material nos autógrafos anteriormente 
enviados àquela casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 
"30 "minutos, no plenário da Câmara dos Deputados des
tinada à leitura da Mensagem n9 50, de 1986-CN, refe
rente ao veto aposto ao Projeto de Lei do Senado n9147, 
de 1982 (n9 5.327/85, na Câmara dos Deputados), que 
isenta de qualquer tributação os proVentos da Aposenta
doria e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a _palavra ao nobre Sen~dor Nivaldo Macha
do. 

O SR. NJVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR; SERÀ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estã linda a 
Hora do EXpediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 

Em consequência, as matérias da Ordem dQ Dia, todas 
em fase de votação, constituída da Emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do-Senado nl' 135/86; 
Requerimentos n9S 266 e 304, de 1986; Projetas de Lei do 
Senado n'ils 258/85 e 205/80, ficam coin a sua apreciação 
adiada _p~a a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo hoje abordar o espetãculo constrangedor que 
está acon.tecendo em Fortaleza, acredito que em muitas 
outras cidades do Brasil: o da fita do leite. Todas as ma
nhãs em frente às padarias e mercados vêem-se muitas 
dezenas de pessoas que se postam em filas em busca de 
adquirir um litro de leite para alimentar seus filhos. 

Falta ieite pasteurizado, falta leite em pó e as pessoas 
se dçsesperam sem saber como saciar a fome de crianças 
subnutridas. 

Em alguns locais, estabelece-se o tumulto e as pessoas 
se queixam que a vida nas cidades estã cada vez mais 
difícil. Há denúncias sobre retenção de estoque pelos 
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vendedores e o que está acontecendo, parece por falta de 
uma expectativa favorável, é que muitos proprietários de 
estabelecimentos, para evitar tumulto, estão cancelando 
novos pedidos até que a situação se venha a normalizar. 

Os jornais denunciam que algumas mães, no limite do 
desespero, apelam até para uso de mercadorias não reco
mendáveis para fazer os mingaus de crianças. 

Fiscais da SUNAB, agentes da Policia Federal são 
convocados para apuração de denúncias. 

Nos supermercados, hã falta de leite junto com a es
cassez de carne. 

Transcrevo trecho de uma reportagem publicada pelo 
jornal O Povo, Edição de 12 de agosto de 1986, segundo 
a qual um gerente de estabelecimento diz. por que sus
pendeu os pedidos do leite em pó: - "a gente te~ pena, 
porque chegam muitas pessoas desesperadas, como uma 
senhora que, chorando, pedia uma lata de leite para dar 
à neta que hâ três dias não se alimentava" ... No interior 
do estado, o quadro é mais crítico e muitas mães, para 
fazer o mingau dos fllhos, estão utilizando o farelo da 
mandioca", que não tem as qualidades alimentícias do 
leite, não sendo, portanto, o seu sucedâneo. 

Os recém-nascidos enfrentam grave problema além 
dos problemas normais próprias de crianças de nasci
mento precoce, e muitas mães, não tendo condições de 
amamentar seus filhos, procuram desesperadamente 
pelo alimento. Não há também leite nos hospitais e ma
ternidades. Está se estabelecendo, pois, um quadro de 
descrédito das autoridades que anunciam a importação 
do produto, e que nada vai faltar e, na realidade, o povo 
já sofrido, que teve tantas esperanças no Plano Cruzado, 
já dâ mostras de desesperança, o que não é bom para to
dos aqueles que, como· nós, aplaudimos a posição cora
josa do Presidente José Sarney. 

Apelo, pois, desta tribuna, para que as autoridades 
responsáveis pelo abastecimento encontrem urgentemen
te uma solução de normalizar o suprimento desse produ
to tão prioritário para ás crianças subnutridas do nor
deste, pois, sem dúvida, haverá o aumento dos índices de 
mortalidade infantil; que já é tão alto na região. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, a Presidência designa p~ra a sessão 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

W 135, DE 1986 
(Em Regime de Urgência- Art. 371, b, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 135, de I 986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú~ 
mero de candidatos que os partidos potrticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

-PARECER ORAL, proferido em plenário, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, contrário. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos doa art. 38 da Constítuíção, combinado com 
o item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes de denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei fl9 2.288, de 23 "de julho de 
1986. 

Votação, em turno ónico, do Requerimento n' 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti-
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tuição, combinado com o. item 1 do art. 418, do Regi
mento Interno, o comparecimento, perante o Plenârio 
do Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, João 
Sayad, a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios 
para apticação dos recursos alocados para a execução do 
Fundo Nacional de Desenvolviment.o, criado pelo 
Decreto-lei n~> 2.288, de 23 de julho de 1986. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~" 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazos para restituição do 
Imposto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n~>s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n~' 1-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 
5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~>" 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~'s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões:: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
jurldicidade e, quanto ao méríto, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José Frage11i; 

-de Serviço l?úblico Civil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Estã enco ... -
da a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 15 horas e 5 minutos) 

ATO 00 PRESIDENTE 
N• 93, OE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~> 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução nl' 
130, de 1980, 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jUrídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Luiz Fernando Cru
vinel Teixeira, para o emprego de Assessor Técnico, com 
o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de 8 de julho de 198.6, com lotação e 
exercício no Gabinete dQ Líder do Partido Democrata 
Cristão. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986.- José Fra
gelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO 00 PRESIDENTE 
No 94, OE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, da Comissão Díretorae tendo em vista 
o que consta do Processo n~> 003372 86 3, 

Resolve rescindir o contrato de trabalho do servidor 
Pedro Ludovico Estivallet Teixeira, ocupante do empre
go de Secretário Parlamentar, sob o regime juridico da 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, a partir de 19 de janeiro de 
1986. 

Senado Federal, 19 de agosto de: 1986.- José Fra
gelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 95, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, IV 
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do Regimento Interno, e de conformidade com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nl' 
2, de 1973, revigorada pelo Ato n912, de 1983, da Comis
são Díretora, 

Resolve: 

Nomear Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, 
Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, 
do Quadro Permanente, para exercer o cargo em Comis
são de Assessor Legislativo, Códígo SF-DAS-102.3, a 
partir desta data. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986.- Josê Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 96, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buicões que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, IV 
do Regimento Interno, e de conformidade com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~' 
2, de 1973, revigorada pelo Ato n~>I2, de 1985, da Comis
são Diretora, 

Resolve: 
Nomear Djalma José Pereira da Costa, Té:cnico Legis

lativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro 
Permanente, para exercer o cargo em Comissão de As
sessor Legislativo, Código SF-DAS-102.3, a partir desta 
data. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986.-José Fra
gelli, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL 

J(}f Reunião, Extraordinária, 
Realizada em 12 de agosto de 1986 

Às dezessete horas do dia doze de agosto de mil nove
centos oitenta e seis, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, Presidente os Senhores 
Senadores Lourival Baptista, Presidente em exercício, 
Nivaldo Machado, Benedito Ferreira, Carlos Lyra, Mar
celo Miranda e César Caris, reúne-se extraordinariamen~ 
te a Comissão do Distrito Federal. 

D~ixarn de comparecer por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Humberto Lucena, Mária Maia, Hen
rique Santillo, Mauro Borges Lomanto Júnior e Alexan
dre Costa. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente Se
nador Lourival Baptista, declara abertos os trabalhos, e 
dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é 
dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador César Caris, que emite parecer favorável ao 
Projeto de_ Le~do Senado n9 176/84, de autoria do se.ua
dor Jorge Kalume, "autoriza a instituição da Fundação 
Menoriallsrael Pinheiro e dá outras providências". Pos
to em discussão o parecer, e, em seguinda, em votação, é 
o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Benedi
to Ferreira, que emite parecer favorável ao Projeto de 
Lei do Senado n~' 198/83, de autoria do Senador mauro 
Borges, .. Estabelece a região metropolitana de Brasília e 
disciplina o respectivo sistema administrativo metropoli
tano". Posto em discussão parecer, e, em seguida, em vo
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Conti
nuando, o Senhor Presidente concede a palavra, ao Se
nador Niva1do Machado, que emite parecer favorâvel ao 
Projeto de Lei da Câmara n~'054J1986, de autoria do Po
der Executivo, .. Dispõe sobre os órgãos de Adminis~ 
tração do Ministério Públíco do Distrito Federal e dâ 
outras providências''. Posto em discussão o parecer, e, 
em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unani
midade. O senhor Presidente Esclarece aos seus pares 
que o Projeto de Lei da Câmara nl' 054/86, foi apreciado 
extra-Pauta e que o Projeto de Lei do Senado n~' 243/83, 
foi adiado a pedido do Relator Senador Nivaldo Macha
do quanto ao Projeto de Lei da Câmara n9 08/86, foi 
adiadO, em virtude da ausência do Relator, Senador Ale
xandre Costa. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretârio da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

Presidente em exercício: Senador Lourival Baptista. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
4• Reunião, Extraordinária, 

Realizada em 25 de junho de 1986. 

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de junho de 
mil, novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Se
nhores Senadores: Álvaro Dias, Presidente em exercício, 
Albano Franco, Severo Gomes, Lenoir Vargas, José 
Lins e Carlos Lyra, reúne-se a Corriissão de Economia. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores: João Castelo, Virgífio TáVora, 
Gabriel Hermes, Cid Sampaio e Henrique Santillo. Ha
vendo número regimenfal o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reu
nião que é dada como aprovada. Passa-se à apreciação 
das matérias constantes da pauta: Mensagem n9 137/86 
- Do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Alegre de 
Goiás (GO), a contratar operação de crédito no valor de 
CzS: 645.962,99. Relator: Senador Albano Franco. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. COnclusão: Aprovado por unanimidade. Mensa
gem n9 138/86 - Do Senhor Presidente da República, 
submentendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor MinistrO da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Centralina (MG), a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 614.379,16, jun
to à Caixa EconômTca- Federal. Relator: Senador Albano 
Franco. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovado por unanimidade. 
Mensagem n9 149/86 - Do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de São José do Rio Pardo (SP), a contratar operação 
de crédito no valor de CZS: 6.885.286,50, junto à Caixa 
Económica FederaL Parecer: Favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovado por . 
unanimidade. Mensagem n9 146/86- Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Lages (SC), a contratar operação de crédi
to no valor de Cz$ 264.75.7,l6,junto à Caixa Econômica 
Federal. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovado por unanimidade o 
parecer. Mensagem n9 134/86- Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Motite Alegre 
(MG), a contratar operação de crédito no valor de CZS: 
298.869,19, junto à Caixa Económica Federal. Relator: 
Senador José Lins. Parecer: favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado 
por unanimidade. Mensagem n9 151/86 - Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Munkipal de Posse (GO), a Contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 506.264,76. Relator: Se
nador José Lins. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de_ Res_olução. Conclusão: Parecer aprovado por 
unanimidade. Mensagem n9 141/86- Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Toiixoréu (MT), a contratar operação de 
crédito no valor de CzS: 177.735,43. Relator; Senador Al
bano Franco. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por 
unanimidade. Mensagem n9 167/86- Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Vitória (ES), a contratar operação de crê· 
dito no valor de CzS: 2.704.826,93,junto à Caixa Econó
mica Federal. Relator: Senador Lenoir Varga.S. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Parec:er aprovado por unanimidade. Mensa-
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gem n9 169/86 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ca
beceiras (GO), a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 668.315,56, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador José Lins. Conclusão: Parecer aprova· 
do por unanimidade. Mensagem n<1 145/86 - Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Denise (MT), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 632.307,65,junto à Cai
xa Económica Federal. Relator: Senador Albano Fran· 
co. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de 
Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por unanimi
dade. Mensagem n9 135/86-- Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Água Boa (MT), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 939.687,37, junto à Caixa EConômica 
Federal. Relator: Senador Albano Franco. Parecer: Fa
vorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Con
clusão: _Aprovado o parecer por unanimidade. Mensa
gem n<1 159/86 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ara
guaçú (GO), a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 823.734,25,junto à Caixa Econômica Federal. Rela
tor: Senador José Lins. Parecer: Favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer apro
vado por unanimidade. Mensagem n' 160/86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO), a contratar 
operação de crêdito no valor de CzS 207.187,80,junto à 
Caixa Económica Federal. Relator: Senador José Lins. 
Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Conclusão: Parecer aprovado por unanimidade. 
Mensagem n9 193/86 - Do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP), a contratar operação de 
crédito no valor de CzS: 17 .083.385,00, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S/ A. Relator: Senador Severo 
Gomes. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por unani
midade. Mensagem n9 184/86- Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
ntcipal de Caldas novas (00), a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 1.728.890,80,jurito à Caixa Eco
nómica Federal. Relator: Senador José Lins. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Parecer aprovado por unanimidade. Mensa
gem nl' 188/86- Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pilar 
de Goiás (GO), a contratar operação de crêdito no valor 
de CzS 424.471,53, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador José Lins. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Pare
cer aprovado por unanimidade, Mensagem n9 183/86-
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (RS), a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
458.937,49, junto à Caixa Econdmíca Federal, concluin
do por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer 
aprovado por unanimidade. Mensagem n9 195/86- Do 
Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Treze de Maio (SC), a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
133.028,13, junto à Caixa Econômica FederaL Relator: 
Senador Lenoir Vargas. Parecer: Favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer apro
vado por unanimidade. Mensagem n9 193/86- Do SeR 
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Sidrolândia (MS), a contratar 
operação de-crédito no valor de CzS l.l39.339,03,junto 
à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Albano 
Franco. Parecer: Favorâvel, concluindo por um Projeto 
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de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por unani
midade. Mensagem n9 187/86 - Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Jussara (GO), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 3.362.266,80, junto à Caixa Económica 
FederaL Relator: Senador José Lins. Parecer: Favorãvel, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Parecer aprovado por unanimidade. Mensagem n9 
186/86 - Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jandufs 
(RN), a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
105.587,90, junto à Caixa Económica Federal. Relator: 
Senador Albano Franco. Parecer favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aproR 
vado por unanimidade. Mensagem n9 192/86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras (SP), 
a contratar operação de crédito no valor de CzS 
2.050.006,20, junto ao Banco do Estado de São P8.ulo 
SjA. Relator: Senador José Lins. Parecer: Favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Parecer aprovado por unanimidade. Mensagem n' 
185/86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendO à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Goianésia 
(GO), a contratar operação de crédito no valor de CzS 
2.222.859,60, junto à Caixa Econômica Federal. Relator: 
Senador Lenoir Vargas, Parecer: Favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer apro
vado por unanimidade. Mensagem n9 150(86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Posse (GO), a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 334.612,49, junto à Caixa Econômica Federal. 
Relator: Senador José Lins. Parecer: Favorável, coo~ 
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Pare
cer aprovado por unanimidade. Mensagem n9 142/86-
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Wanderlândia (GO). a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
477.512,52. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Parecer aprovado por unanimidade. Mensa
gem n9 147/86 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo ~ aprovação do Senado Federal, proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Trombudo Central (SC), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 185.910,85. Relator: Senador Lenoii 
Vargas. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por unani
midade. Mensagem n9 140/86- Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura MuM 
nicipal de São José do Rio Claro (MT), a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 227.325,99. Relator: Se
nador José Lins. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por 
unanimidade. Mensagem n9 191/86- Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Presidente Kennedy (GO), a contratar 
operação de_ crédito no valor de CzS 1.131.758,59. RelaR 
toi-: Senador Albano Franco. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Pare
cer aprovado por unanimidade. Mensagem n9 74/86 -
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta para que seja autori
zado o Governo do Paraná (PR), a contratar operação 
de crédito no valor de CzS 4.476.573,97. Relator~ Sena
dor Lenoir Vargas. Parecer: Favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado 
-por unanimidade. Mensagem n' 152/86 - Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Inhumas (GO), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.450.045,78. Relator: 
Senador José Uns, Parecer Favorável, concluindo por 
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um projeto de Resolução. Conclusão; Par~er aprovado 
por unanimidade. Mensagem n~ 52/86 - Do Senhõr 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Minas Gerais, a contràtilr ope
ração de crédito no vaiar de Cr$ 28.471.957.070. Rela
tor: Senador Severo Gomes. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Pare
cer aprovado por unanimidade. Mensagem n9 177/86-
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta para que seja autori
zado o Departamento de Águas e Energia Elêtrica 
(DAEE)-SP, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.557.846.280,68. Relator: Senador Severo Gomes. 
Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Conclusão: Parecer aprovado por unanimidade. 
Mensagem n'>' 49/86 - Do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado_ 
do Rio de janeiro, a contratar operação de crédito nova-:_ 
lo r de Cr$ 348.500.000.000. Relator: Senador Lena-ir 
Vargas. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. ConClus-ão: Parecer aprovado por unani
midade. Mensagem nll 163/86- Do Senhor Piesidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu-
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nicipa1 de Rio PardO (MG), a contratar operação de crê
dito no valor de Cz$ 530.930,50. Relator: Senador Le
noir Vargas. Parecer: Favorâvel, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Parecer aprovado por 
unanimidade. Mensagem n"' 158/86- Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.510.904,50. Relator: 
Senador Albano Franco. Parecer: Favorâvel, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Parecei apro
vado por unanimidade. Mensagem n"' 161/86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins (ES), a con
tratar operação de crédito no valor de CzS 363.919,81. 
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: Favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Parecer aprovado por unanimidade. Mensagem ni' 
171/86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Sergipe, a 
contratar operação de crêdito no valor de CzS 
8.082.470,14. Relator: Senador Albano Franco~ Pafecer: 
Favorável, coJ1cluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovado por unanimidade. Mensagem ni' 
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176/86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, prop?s.ta para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Rondônia, 
a contratar opefação de crédito no valor de CzS 
78.021.322,63. Relator: Senador Albano Franco. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Conclusão: Aprovado por unanimidade. Mensa
gem n'i' 130/86 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federai, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco, a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
489.346.491,93. Relator: Senador Albano Franco. Pare
Cf;r: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. Conclusão: Parecer aprovado por unanímid&.de. 
Mensagem nll 179/86- Do Senhor Presidente daRe-

- pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz.S 138.788.809,32. Rela'tor: Senador Severo Gomes. 
Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
misSão, a presenta Ata que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 148, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor de CzS 
489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um 
cruzados e noventa e três centavos). 

Art. I• É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de erMita no valor de Cz$ 489.346.491,93 (quatocentos e oitenta e 
nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e um cruzados e noventa e três centavos), correspondente a 
10.660.700 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto ao Banco do Estado de 
Pernambuco S.A.- BANDEPE- este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada 
a promover serviços de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário naquele Estado, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 149, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
39,100,000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dólares americanos). 

Art. I • É o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprésti
mo externo no valor deUS$ 39,100,000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dólares americanos), ou o equivalente em outras 
moedas de principal, junto ·a grupo financiador a ser indicado, destinada ao p·rograma de Refinanciamento da Dívida Externa 
daquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com' o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo I•, item 11 do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política ecoi115mico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 10.065, de 25 de 
junho de I 986. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 150, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito, no valor de 
Cz$ 506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados e setenta e seis centavos). 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 506.264,76 (quinhentos e seis mil, 
duzentos e sessenta e quatro cruzados e setenta e seis centavos) correspondente a 13.250,07 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 38:208,46, vigente em maio de 1985,junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas, lavanderias públicas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 151, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS 
29,800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Art. I• É o governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 29,800,000.00 (vinte e riove milhões e oitocentos mil dólares americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grupo !inanciador a ser indicado, destinada ao refinanciamento dos débitos externos es
taduais. 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do artigo I•, item II do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega
dos da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 1.001, de 17 
de junho de 1986, autoiízacfora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986 . ..:.... Senador José Fragellí, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal, aprovou nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 152, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 348.500,000,00 (trezentos e quarenta e 
oito milhões e quinhentos mil cruzados) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabeleci
dos nos incisos I e III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de II de outubro de 
1976 ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 348.500.000,00 (trezentos e qua
renta e oito milhões e quinhentos mil cruzados), correspondente a US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares americanos) 
à taxa cambial de Cr$ 6.970,00 (seis mil, novecentos e setenta cruzeiros), destinada ao Programa de Expansão dos Sistemas de Ã
gua e Esgotos e de Obras Hidráulicas no Sistema Hidrográfico do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cenc 
trai d_o_ Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 153, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 121.090,29 OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 121.090,29 Obri
gações doTesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Socíar:_::pA.s, âesiinada à aquisição e reforma do imóvel destinado à sede do Instituto de Identificação Tava-
res Buril e aquisição de equipamentos, no Estado. - - - - -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 154, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG) a contratar operação de crédito, no 
valor de Cz$ 298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados e dezenove centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 298.869,19 (duzentos e 
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados e dezenove centavos), correspondente a 7.110,59 Obrigações Raajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56 vigente em junho de 1985,junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 
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execução de emissário de esgoto e redes de dreno e água pluvial no município , obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986_ Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, c eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 155, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 264.757,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete cruzados e dezesSeis centa
vos). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 264.757,16 (duzentos e 
sessenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete cruzados e dezesseis centavos), correspondente a 5.767,89 Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de postos de saúde e reequipamento do Pronto-Socorro Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Bras.il, rio respectivo prOcesso. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Frage!li, Presi
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 156, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 21,500,000.00 (vinte e um milhões e quinhentos mil dólares americanos). 

Art. I• É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 21,500,000.00 (vinte e um milhões e quinhentos mil dólares americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao refinanciamento da dívida externa do Es
tado. 

Arl. 2• A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da políticaeconómico-financeira do Governo federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n' 3.859, de 30 de ju
nho de 1986, autorizadorá da operação. 

Arl. 3• Esw. resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 157, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 444.751,00 OTNs. 

Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba, nos lermos do art. 29 da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, alte
rado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
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correspondente, em cruzados, a 444.751,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sistema de abaste
cimento d'água em diversos municípios do Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 158, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de ~iedito no valor correspondente. cm cruza
dos, a 189.754,74 OTNs. 

Art. I o É o Governo do Estado do Pará, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de I 976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 189.754,74 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTNs, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação de centros de saúde em áreas periféricas, no Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 159, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 89.072,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs. 

Art. I o É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alte
rado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 89.072,20 Obrigações do Tesouro Nacional- OTNs,junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada ao reaparelhamento da Polícia Militar, 
do Estado, mediante a aquisição de veículos e equipamentos de comunicação. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de !986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 160, OE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 363.865,70 OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado do Pará, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 363.865,70 Obrigações do 
Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação do Centro Turístico Cultural, em Belém, Estado do Pará. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 161, DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas e Rodagem de Santa Catarina - DERjSC a elevar em Czlii 
23.003 .. 879,90 (vinte e três milhões, três mil, oitocentos e setenta e nove cruzados e novente centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Departamento de Estradas e Rodagem de Santa Catarina- DERjSC autorizado a elevar, temporaria
mente, os limites de endividamento estabelecidos nos itens I e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modi-
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ficou pelas de n•s 93, de I I de outubro de I 976 e 64, de 28. de junho de 1985, todas do Senado Federal, de modo a permitir a con
tratação de operação de crédito no valor de Cz$ 23.003.879,90 (vinte e trés inilhões, trés mil, oitocentos e setenta e nove cruzados 
e novanta centavos), correspondente a 50!.153 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, em julho de 1985, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. 

BADESC, destinada à aquisição de equipamentos para montagem de patrulhas rodoviárias mecanizadas, no Estado. 
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 162, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.232.537.600,00 (um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos cruzados). 

Art. 1• É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1 I de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.232'.537.600,00 (um bilhão, duzentos e trinta e 
dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos cruzados), junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada a atender às responsabilidades do Estado com a exe
cução do Plano Nacional de Habitação Popular- PLANHAP, no período de 1986, a 1990, no Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 19 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 163, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura l\-1unicipal de Manaus, Estado do Amazonas, a realizar operação de empréstimo ex~ 
terno no valor de USS 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dólares americanos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, autorizada a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dólares americanos), ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada ao refinanciamento da dívida 
externa do Município de Manaus. 

Art. 2'ó' A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do artigo 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega
dos da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal n• I .514, de 24 de 
setembro de 1980, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1986.-- Senador José Fragelli, Presidente. 

I- ATA DA 2W SESSAO~EM 20 DE AGOS-
TO DE 1986 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re

pública 

- N9 304/86 (n9 436/86, na- ortgem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

- N'l 305/86 (n"' 437(86, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

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

- N"' 306/86 (n"' 438/86, na origem), referente à 
escolha do Sr. Aderbal Silva, Ministro de Segunda 

SUMÁRIO 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Cooperativa da Guiana. -

1.2.2- Comunicações da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n"'s 307 a 311, de 
1986 (n"'s 439 a 443/86, na origem), pelas quais o Se~ 
nhor Presidente da República solicita autorização do 
Senado Federal para que prefeituras municipais que 
menciona possam contratar operações de crêdito 
pàr:i os fins que especificam; 

-Recebimento das Mensagens n"'s 312 a 316/86, 
pelas quais o Senhor Presidente da República sotic~ta 

-autoriZação do Senado Feder~! para que os Gover- _ 
nos dos Estados que menciona possam contratar 
operações de crédito para os fins que especificam. 

- Expediente recebido do Sr. Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, no qual S. Ex~, em atendi
mento a pedído da Embaixada da República Argenti
na, transmite, para conhecimento do Congresso Na
cional, o texto da declaração de apoio ao Grupo 
de Contadora, aprovada em 5 de julho de 1986 pelo 
Senado daquele País. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALUME- "Dia do Fotó

grafo". Inclusão de equipe futebolística acreana no 
Campeonato Brasileiro. 

SENADOR N/VALDO MACHADO - Ce· 
Iebração do "Dia da Cultura", em Pernambuco. 

SENADOR MAURICIO LEITE- Reexame de 
a tos baixados pelo Sr. Ministro da Previdência e As
sistência Social. 
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1.3-0RDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n9 135(86, que fixa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regisM 
trar nas primeiras eleições para representação à CãM 
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
me de urgénciá:)_ Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 266/86, solicitando, nos ter
mos do art._ 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do _denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n'>' 

2.288, de 23 de julho de !986. Votaçilo adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n9 304/86, solicitando, nos ter
mos do arL 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento. perante o Plenárío do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 
n9 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- PrOjeto de Lei do Senado n9 258/85, qUe dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Lei do Senado n'>' 205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 

Ata da 143• Sessão, realizada em 30-6-86 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 21111- Sessão, em 20 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragel!i e Enéas Faria 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Hélio Gueiros - Alexandre Costa 
- Américo de Souza - Amir Gaudêncio - Maurício 
Leite - José Urbano - Nivaldo Machado - Alaor 
Coutinho- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Alfre
do Campos - Severo Gomes - José Fragelli - Enéas 
Faria- Arno Damianí:....... Octáviõ- Càrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !'>'~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N~> 304/86 (n~> 436/86, na origem), de 18 de agosto do 

corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 
31, de 1986 (n~' 7.596(86, naquela Casa), que dispõe 
sobre a criação de cargos nos Ofícios Judiciais da Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.527, de 18 de 
agosto de 1986.) 

De agradecimento de Comunicação: 
N~> 305/86 (nl' 437/86, na origem), de JS de agosto_ do 

corrente ano, referente às aprovações das matérias cons
tantes das Mensagens da Presidência da República n9s 
482, 556 e 557, de 1984. 

SUBMETENDO À DELIBERAÇÃO DO SE
NADO A ESCOLHA DE MOME INDICADO 
PARA FUNÇÃO CUJO PROVIMENTO DEPEN· 
DE DE SUA PREVIA AQUIESCENCIA: 

MENSAGEM 
N' 306, de 1986 

(n\' 438/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade. com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 

de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Aderbal Costa, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à República Cooperativa da Guia
na, nos termos do§ 21' do artigo 24 e do artigo 39 do De
creto n~' 91.658, de 18 de setembro de 1985. 

Os méritos do Ministro Aderbal Costa, que me induzi
ram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, em 18 de agosto de 1986.- José Sarney. 

MINISTI!:RJO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 
INFORMAÇÃO 

Curriculum - Vitae: 
ADERBAL COSTA 

Rio de JaneirojRJ, 20 de agosto de 1933. 

Filho de Orlando Costa e 
Luiza Celestina de Carvalho Costa. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, PUCfRJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de_Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso de Análise Económica, Conselho Nacioilal de 
Economia. 

Professor do I Ensino Supletivo da Prefeitura do DF, 
1956/57. 
Subsecretário da SUBIN, 1971/73. 
Secretário da SU BIN, 1974/77. 
À disposição da SEPLAN, 1982/83. 
À disposição da Siderurgia Brasileira S.A. - SI
DERBRÃS, 1983/85 

Cônsul de Terceira Classe, 1 de janeiro de 1959. 
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 
1964. 
Primeiro-Secretário, mere_cimento, 25 de janeiro de 1968. 
Conselheiro, merecimento, I de janeiro de 1973. 
MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 1 de maio de 
1976. 

Assistente do Chefe da Divisão de Organísmos Econó
micos Internacionais e Assuntos Específicos, 1959/61. 
Assistente d_o Chefe da Divisão de Transportes e Comu
nicações, 1962/63. 
Chefe, substituto, da Divisão de Transportes e Comuni
cações, 1962. 
Agregado, 1982/85. 
Washington, Segundo-Secretário. 1963/66. 
México, Segundo-Secretário, 1966/68. 

MêXiCo~ Primeiro-Secretário, 1968/69. 
NféXico, Encarregado de Negócios, 1968 e 1969. 
La Paz, Primeiro-Secretário, I 969 f1l. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970. 
Genebra, MiriisfrO-Conselheiro, 1977/79. 
Genebra, Delegação, Encarregado de Negócios, 1978 e 
1979. 

Los Angeles, Cônsul-Geral, 1979/82. 

I Reunião da Conferência Intergovernamental para Es
tabelecimento de uma Zona Livre de Comércio entre 
Países da América Latina, Montevidéu, 1961 (assessor). 
XXXVI e XXXVII Sessões do Conselho da ONU(FAO, 
Roma, 1961 (assessor). 
CERNA I, 1962 e 1963 (representante do MRE). 
Negociações com a França sobre problemas relativos ao 
Intercâmbio Aeronáutico entre os dois países, Rio, 1962 
e 1963 (membro). 
Conversações Aeronáuticas Brasil-Escandinávia, Rio, 
1965 (membro). 
Reuniões da Reestruturação do Bureau Panamericano 
do Café, Nova Yorque, 1964 (assessor do IBC). 
X Congresso lnteramericano de Municípios, Louisvilie, 
1964 (assessor). 
Grupo de Trabalho de Elaboração do .. Diário" do III 
CIE, Rio, 1965 (membro). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exterio
res, lançamento do "Programa de Parceria" da Aliança 
para o Progresso entre os Estados do Colorado e de Mi
nas Gerais, Denver, 1966 (membro). 
Comissão Preparatória para Desnuciearização da 
América Latina, Nova Yorq_ue, 1966" (assessor}. 
!V Período de Sessões da COPREDAL, México, t967 
(assessor). 
Feira Regional de Ciudad Victoria, 1967 (representante). 
Feira de Reynosa, 1967 (representante). 
II Reuniões da CECON e do CIES, Punta del Este, 1971 
(assessor). 
Reun[õ_es da CIAP, "Contry Review do_ Brasil", 
Washington, 1971 (assessor). 
V ii Reunião ExtraOrdinária anual -do CIE.S, Panamá, 
1971 (assessor). 
Conferêncla lnt"e"ramericana ESpecializada sobre Apli
cação da Ciência e Tecnologia ao Desenvolvimento da 
América Latina, Brasília, 1972 (delegado). 
II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Boliviana de 
Cooperação Económica e Técnicã, São Paulo, 1972 (de
legado)~ 
I Reunião da Sub-comissão Mista Brasif-Uruguai de De
senvolvimento Agro~pecuârio, Brasília, 1972 (assessor). 
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IV Reunião Ordinária dos Ministérios de Transportes e 
Obras Públicas, Rio de Janeiro, 1973 (assessor). 
XV Período de Sessões da CEPAL, Quito, 1973 (asses
sor). 
VI Reunião de Chaceleres dos Países da Bacia do Prata, 
Buenos Aires, 1973 (assessor). 
VIII Reunião Anu-al do CIES/OEA, Bogotá, 1973 (as
sessor), 
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, 
Brasília, 1974 (delegado). 
Reunião Mista Brasil-Polônia, Brasnta, 1975 (delegado). 
Il Reunião da Comissão Mista de Comércio Brasil
Bulgária, Brasília, 1975 (delegado). 
IV Reunião da Comissão Mista Brasii-URSS, Brasília, 
1975 (delegado). 
III Reunião da Comissão Mista-Romênia, Brasília, 1975 
(delegado). 
IX Reunião do CIES, Washington, 1975 (delegado). 
III Reunião da Comissão Mista Brasiteiro~Venezuel~ma 
de Cooperação Económica e Têcníca, Caracas, 1975 (de~ 
legado). 
Consultas para negociações da Lista dt! Cóitcessões Bra
sileiras (Lista III) no GATT. Genebra. 1977 (chefe). 
I Sessão do Grupo de Trabalho do TCP/OMPI, Ge
nebra, 1978 (chefe). 
Conferência negociadora do novo Acordo Internacional 
de Trigo, conVocada pelo CIT, Genebra, 1978 (chefe). 
II Reunião Preparatória sobre Algodão do Programa ln~ 
tegrado de Produtos de Base da UNCTAD, Genebra, 
1978 (chefe). 
I Sessão da Assembléia da União do TCPJOMPI, Ge~ 
nebra. 1978 (chefe). · 
IV Sessão da Assembléia Intergovernamenial Prepara~ 
tório sobre a Revisão da Convenção de Paris e Reunião 
do Grupo de Trabalho encarregado i:l.e ques-tões de inte~ 
resse especial para os países em desenvolvimento, OMPI, 
Genebra, 1978 (chefe). -
VI Sessão do Grupo Intergovernamental de Peritos en~ 
carregado da elaboração de um código de conduta para 
transferência de tecnologiafUNCTAD, Genebra, 1978 
(chefe). 
II Sessões respectivamente do Grupo de Trabalho sobre 
Planejamento do Comitê Permanente sobre Informação 
em Matéria de Patentes e do Comitê da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra, 1978 
(chefe), 
IX Reuniões dos órgãos diretores da OMPI, Genebra, 
1978 (chefe), 
III Reunião Preparatória sobre Algodão dO -Programa 
Integrado de Produtos de Base da UNCTAD, Genebra, 
1978 (chefe). 
Conferência das Nações Unidas, para negociar um 
Acordo Internacional que substitua o Convênio Interna~ 
cional do Trigo de 1971, Genebra, 1978 (chefe). 
Conferência das NaÇões Unidas, sobre Borracha Natu
ral, Genebra, 1978. 

I Sessão do Grupo de Trabalho sobre o Conflito entre 
uma Denominação de Origem e uma Marca, V Sessão 
do Comit-ê Preparatório (ntergovernamental sobre aRe
visã.o da Convenção de Paris relativa à Propriedade ln~ 
dustrial, Genebra, OMPI, 1978 (chefe). 

Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
O Ministro Aderbal Costa se encontra nesta data no 

exercício de suas funções na Secretaria de Estado das ReM 
lações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de t 986.- Paulo Monteiro Lima, Chefe 
do Departamento do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu as Mensagens n~ 307 a 311, de 1986 (n~'s 439 a 
443/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2~' da ResoluçãO ill' 93/76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que as pre~ 
feituras municipais de Bonito, ltaquiraí, Mundo Novo 
(MS), GuaçU:í (ES) e Aparecida de Goiânia (GO) possam 
contratar operações de crédito para os fins que especifi-
cam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco~ 
nomia, de Constituíção e Justiça e de MunicípíoS. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu as Mensagens n~'s 312 a 316, de 1986 (n~'s 444 a 
448/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos tennos do art. 42, item VI, da Consti~ 
tuiçào e de acordo com o art. 21' da Resolução n~' 93f76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que os Go
vernos dos Estados de São Paulo, Paraíba, Maranhão e 
Paraná possam contratar operações de crédito, para os 
fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de EcoM 
nomia e de Constituição e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Jo~é Fragelli)- A presid-ência 
comunica ao plenário que recebeu, do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, expediente datado de 
13 do corrente mês, no qual Sua Excelência, em atendi~ 
mento a pedido da Embaixada da República Argentina, 
transmite, para conhecimento do Congresso Nacional, o 
texto da Declaração de Apoio ao Grupo de Contadora, 
aprovada em 5 de julho último pelo Senado daquele país. 

O expediente vai à publicação. 

É O' seguinte o expediente recebido. 

SRC(I2(PREG GRUCON E021J de agosto de 1986. 
Declaração de a]:!oio ao Grupo de Contaàora, aprovado 
pelo Senado da Argentina. 

Sr. Senador: 
A pedida da Embaixada da República Argentina, te

nho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para co
nhecimento do Congresso Nacional, a transcrição do 
texto da Declaração de apoio ao Grupo de Contadora, 
aprovada em 5 de junho último pelo Senado daquele 
país. 

2. A transcríção é a seguínte:-"El Senado de Ia Nación 
declara: 

I. "Que adhiere a la iniciativa dei Senado de la 
República de Venezuela en el sentido de "reiterar su 
apoyo a Ias gestiones dei grupo de Contadora, en 
búsqueda de una solución negociada de paz y cooM 
pemción reafirmados en la Declaración de Cara~ 
balleda". 

2. "Que, adem ás, esta Câmara insta a las partes 
involucradas a proceder, en un leal y concreto es
fuerzo, a encantar los puntos de coincidencias mini~ 
mos para evitar e! deterioro de la situación y las 
consecuencias negativas que de ello pueda derivar
se", 

3. "Que como contribución a tales fines, bace sa
ber e! texto de esta Declaración ai honorabe Senado 
de la República de Venezuela y a los Parlamento de 
los paises de Contadora y dei grupo de apoyo, por 
intermedio dei ministerio de Relaciones Exteriores y 
culto". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exe~ 
celência os protestos da minha perfeita estima e distinta 
consideração. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHir- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Através da imprensa, hoje, tomei conhecfffierifõ de 
mais um gesto nobre do Senhor Presidente da República, 
ilosso estimado colega José Sarney, com a homenagem 
prestada aos fotógrafos nO Dia Nacional da Fotografia. 

Agosto de 1986 

Quero, então, nesta oportunidade, embora retardado no 
tempo, dizer da minha alegria por esse gesto do Senhor 
Presidente da República e também tributar aos fotógra
fos o meu preito de recolhecimento, e porque não dizer, 
de toda esta Casu, a essa classe humilde que sabe trans~ 
portar as imagens, através de sua arte, para a eternidade. 

Como definir a fotografia? Ela é uma arte, um proces
so de fixar pela aCão da luz as imagens dos objetos. Mas 
para obter a clareza, a objetividade, faz~se mister que o 
fotógrafo tenha sensibilidade, t~ha conhecímento da ar~ 
te. 

Não foi sem razão que, ano passado, querendo presti~ 
giar a arte fotográfica, apresentei os Projetas n9 63 e 64, 
com o primeiro isentando do Imposto sobre Produtos 
Industrializados material fotogr~fico nacional; e o se
gundo insentando, também, de imposto sob operações 
relativas a circulação de mercadoria o material fotográfi~ 
co nacional, quer dizer o ICM. Justifiquei, dizendo: não 
~e pode ignorar a importância da fotografia para o de
senvolvimento cultural de um povo, dada a sua utili
zação cada vez mats lmga no registro e na divulgação de 
fatos, como meio de documentação de eventos, históri
cos. E~ continuando, afirmei: por último~ não se holvide 
ainda o caráter da fotografia como forma de lazer e mes~ 

, ·mo de expressão afetiva no seio da família e no âmbito 
social. 

Fazendo um restropecto, a fotografia começou, no 
Brasil, no século XVlii e a primeira máquina a chegar ao 
Rio de Janeiro foi trazida pelo abade francês Combes. 

O Jornal do Commercio de 17 de janeiro de 1940, regisM 
trou o acontecimento. 

"Ê preciso ter visto a coisa com os seus próprios 
olhos, para se poder fazer a idéia da rapidez e do re
sultado da operação. Em menos de nove minutos, o 
Chafariz do Largo do Paço, a Praça do Peixe, o 
Mosteiro de São Bento e todoS Os outros objeros cir
cunstantes se acharam reproduzjdos com tal fideli~ 
dade, precisão e minuciosidade que bem se via que a 
coisa tinha sido feita pela própria mão da natureza e 
quase sem intervenção do artista." 

Ora, se em 1840 a fotografia jã causava admiraç-ão, 
esta admiração continuou, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, pelos anos afora, pelo avanço da sua tecnologia e 
pela maneira como o artista vem empunhando o seu ins~ 
trumento de fixar as imagens, 

Quero, pois, nesta oportunidade,_ Sr. Presidente, ren
der meu tributo de recolhimento a esse trabalho que paM 
rece humilde, mas de grande importância para a vida dos 
povos. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Líder'! 

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir o nobre Sena~ 
dor Nivaldo Machado com muita alegria e prazer. 

O Sr. Nh·aldo Machado- Nobre Senador Jorge KaM 
lume, peço que V. Ex• me permita interromper o seu dis~ 
curso para inserir nele um aparte. através do qual 
assõCio-me à justa homenagem que V, Ex• está nesta 
hor~ prestando ao Fotógrafo, cujo dia, ontem transcor~ 

_reu:e que foi marcado por- diversos eventos. Na verdade, 
·se há uma classe de profissionais que tem como um dos 
componentes do seu métier a sensibilidade artística a que 
V. Ex• acabou de se reportar, essa do fotógrafo é uma. 
Por isso é que, por todas as razões que V, Ex• expõe para 
justificar a homenagerp que presta, eu quero, 
prevaiecendo~me da oportunidade que o nobre compa
nheiro ~e representação me proporciona, associar-me, 
como d1sse, a essa homenagem por considerá-la justa e 
merecida. O fotógrafo que, como disse V. Ex', fixa o on
tem para o hoje e o hoje para o futuro, faz jus, pelo seu 
li"aóüfho, ao nosso reConhecimento e à homenagem que, 
agora, V. Ex~ toma a iniciativa de propor perante o Se
nado Federal. Muito obrigado. 

O SR. JORGE KALUME- V. Ex~. homem voltado 
à cultura e isto demonstrado neste plenârio desde que 
chegou, mu_ito me honrou com o seu aparte e ílustrou 
esta homenagem que estamos pre.o;tando a essa classe ad~ 
miráv:el, a essa classe de arüsta, que tem sabido fixar o 
ontem para o hoje e o hoje para o futuro. Muito obriga
do a V, Ex~ 

Sr. Presidente,_ continuo. Gostaria, já que o assunto é 
cultura, de trazer ao conhecimento da Casa o seguinte te-



Agosto de 1986 

lex que enviei ao Dr. Otávio Pinto Guimarães, Presiden
te da Confederação Brasileira de Futebol, com sede no 
Rio de Janeiro: 

CBF 
Sr. Otávio Pinto Guimarães - Presidente da 

Rua da Alfândega, 70 - Centro 
Rio de Janeiro - RJ 

N9 921 de 20-8-86- interpretando anseio pOvo 
Acre, apelo ilustre presidente sentido incluir equipe 
meu Estado campeonato brasileiro de futebol, ine
gavelmente instrumento efetivo de integração nacio
nal. Lembrando apoio federação acreana último 
pleito CBF, manifesto minha certeza atendimento 
presente pedido, o qual ensejará maior desenvolvi
mento nosso futebol, mediante intercâmbio equipes 
outros centros. Lembro também política posta etn 
prática pela FIFA, desde primeiro mandato ilustre 
brasileiro João Havelan~e, am.Plianda fronteiras do 
futebol com equipes da Asia, Africa e América CenM 
tral, inicialmente de menor gabarito técnico, mas 
que hoje evoluíram tanto com excelente performanM 
ce nos últimos mundiais. Confiantes acofhid"ã -Oeste 
apelo, não exagero se disser vossa senhoria receberâ 
integral reconhecimento povo meu Estado. Atencio
samente, Senador Jorge Kalume. 

Sr. Presidente,jâ dizia Getúlio Vargas, com muita ra
zão, que no Brasil não tem Estado grande nem pequeno; 
grande é o Brasil. 

O Acre, a antepenúltima unidade a se transformar em 
Estado, embora de população reduzida, dado o elevado 
grau de cultura que seu povo adquiriu, especialmente no 
campo esportivo, gostaria de deixar registrado este apelo 
e a certeza de que o Sr. Presidente da Confederação, Otá
vio Pinto Guimarães, juntarriente com o Dr. João Have
lange, se sensibilizarão no sentido de incluir o pequenino 
grande Estado do Acre no rol do Campeonato Brasileiro 
de Futebol o que, não há dúvida alguma, como disse em 
meu telex, o povo do Acre saberá registrar com gratidão 
os gestos desses eminentes desportistas. 

Muito obrigado a V. Ex•s (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDOMACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Maurício Leite. 

O SR. MAl .!CIO LEITE (PDS- PB. Pronuncia o 
seguinte disc"i ~o.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A nossa Pat Jíba, a exemplo dos demais Estados, este 
ano trava a sua batalha política. E nessa batalha, nós te
mos uma aliança do PDS com o PFL, disputando com o 
PMDR Acontece que, às vésperas das eleições, o nosso 
Estado está experimentando a vingança e a perseguição 
de um Partido que tanto respeitamos no Congresso Na
cional, o PMDB. O Prefeito da Capital, de um mês para 
cá, demitiu mais de 6 mil pais de família, deixou ao de
sabrigo aproximadamente 30 mil pessoas no Estado. E 
agora, para espanto nosso, vem comungando com ames
ma vontade, com o mesmo espírito o Sr. Ministro da 
Previdência Social, a quem nós temos na mais alta conta. 
Esperamos que ele faça a devida reparação. Manda, 
também, Sr. Presidente, o Ministro da Previdência So
cial demitir aqueles representantes do FUNRURAL que 
são filiados ao PFL e ao PDS. 

Ora, Sr. Presidente, se lá nós já vivemos a falta da in
dústria, se lâ o povo depende de todos- porque o gran
de empregador ê o Governo -como podem o Governo 
Municipal da Capital e agora, também, o Ministério da 
Previdência Social, que foi criado para dar assistência, 
estimular o desemprego? 

Queremos apenas fazer este registro e dirigir um apelo 
para que ao menos o Sr. Ministro da Previdência Social, 
que serve ao Governo honrado do nosso ex-colega, atual 
Presidente, José Sarney, que S. Ex• venha a reparar, tor
nando sem efeito, esses atas que só vêm desabonar a Ad
ministração Central e-0 Governo do Presidente JOsé Sar
ney. Nesta hora, são pequenos os casos que trago ao co-__ 
nhecimento do Senado Federal, mas que são grandes 
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para o nosso pequeno Estado. Espero que o Sr. Ministro 
da Previdência Social repare e torne sem efeito os seus 
atas às portas das eleições, e que são recebidos no meu 
Estado como pura perseguição de um Ministro de Esta
do. Tenho a certeza de que o Presidente da República 
não compactua com esse procedimento. Assim, espero 
essa reparação do Ministério da Previdência SociaL 

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

O SR. PRESIDF.;NTE (Enéas Faria) - Está finda a 
honra do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não hâ quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constitufda da Emenda da Câmara 
dos De~utados ao Projeto de Lei do Senado nll 135/86; 
Requenmentos nlls 266 e 304, de 1986; Projetas de Lei do 
Senado, o9s 258/85 e205/80, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais ha
vendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N° 135, DE 1986 

(Em regime de urgência - art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputad.os ao Projeto de Lei do Senado nll 135, de 1986, 
de autona do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

mis~:ARECER ORAL, proferido em plenário, da Co-

- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, contrário. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento nll 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com O 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci· 
menta, perante o Plenârio do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
i1~si~.uído pelo Decreto-lei nll 2.288, de 23 de julho de 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamíl 
Haddàd, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamerlto da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclareci~ento sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n"' 2.288, de 23 de julho de 1986. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento nll 3Ci3,- de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad! solicitando, nos termos do art. iS da Consti
tuição, Combinado com o item J do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o ~Ienário do Se
nado, do Senhor Ministro de Esta,do_da Reforma 
Agrária, Dante de Oliviera, a fim de prestar esdareci
h1t.n1õ- sObre· os critérios de desaproj)dáção e implan-
tação da reforma agrária. ~ 
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5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n11 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiare!li, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob nlls 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicídade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de nç 1-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sé
nado n"' 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nlls 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Sen·iço Público Civil, favorável; e 
-de LegisJac;;ão Social, favorâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 143• SESSÃO, REALIZADA EM 30 DE 
JUNHO DE !986 

(Publicada-no- DcN (Seção H), de 111-7-86) 

RETJFJCAÇOES 

Na página 2514, 111 coluna, no parecer da Comissão de 
Redaçào sobre a emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nll 15/86, 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. f9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N9 715, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Red.ação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n"' 15, de 1986 (n9 4.645/84, na Casa 
de origem). 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comtssão apresenta a redação final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n11 15, de 1986 (n"' 
4.645/84, na Casa de origem), que dispõe sobre as con
dições de trabalho, carga horária, salário e área de 
atuação dos Assistentes Sociais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho de 1986. 
- Lenoir Vargas, Presidente - Martins Filho, Relator 
- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 715, DE 1986 

Rcdaçào final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 15, de 1986 (n~ 4.645/86, na Casa 
de origem), que dispõe sobre as condições de traba
lho, carga horária, salário e área de atuação dos As~ 
sistcntcs Sociais. 

EMENDA 
No I 

(corresponde à Emenda n9 I de Plenário) 

Dé·se a seguinte redação ao artigo 111 

"Art. i"' Os Assistentes Sociais terão a jornada 
de trabalho de 30 (trínta) horas semanais, pelas 
quaís perceberão piso salarial correspondente a 6 
(seis) salários mínimos mensais." 

Leia-se: 

O Sr. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. JII.Secretário. 
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E lido o seguinte 

PARECER 
No 715, de 1986 

(Da ComissãO- di Redação) 

Red:.lçào final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 15, de 1986 (n~ 4.645/84, na Casa 
de origem). 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comissão apreSenta a redação fiiiaTdll emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<? 15, de .1986 (nl' 
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4.645/84, na Casa de origem), que dispõe sobre as con
dições de trabalho, carga horária, salário e área de 
<Jtuaçào dos Assistentes Sociais. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de junho de 
19S6.- Lenoir Vargas, Presidente- Martins Filho, Re
lator- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' 115, DE 1986 

Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nl' 15, de 1986 (n~' 4.645/841 na Casa 
de origem), dispõe sobre as condições de trabalho, 
carga horária, salário c área de atuacão dos Assisten
tes Sociais. 

Agosto de I 986 

EMENDA N' I 

(corresponde à emenda nl' 1 de Plenário) 

Dé-Se a seguinte redaçào ao caput do art. Jl': 

"Art. ll' Os Assistentes Sociais terão a jornada 
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, pelas 
quais perceberão piso salarial correspondente a 6 
(seis) salários mínimos mensais." 

...... .-......................................... . 
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ANO XLI - N• 0!13 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 19861 

r-------SENADO FEDERAL• 
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 164, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,-Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no falor CzS 53.200.000,00 ( cinqüenta e três milhões e duzentos mil cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termós do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 53.200.000,00 
(cinqüenta e três milhões e duzentos mil cruzados), correspondente a 500.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
ao Banco do Estado de Mato Grosso Sj A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admiiidàs pe!Õ Banco Central doBra~ 
si!, no respectivo processo. 

- Ãrt. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presiaente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 165, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Czll 
247.912.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e novecentos e doze mil cruzados). 

Art. I• É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do a'rtigo 2• da Resolução n• 93, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 247.912.000,00 (duzentos e qua
renta e sete milhões, novecentos e doze mil cruzados), correspondente a 2.330.000 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinada à integralização e recomposição do FAE/MS (operação I), e a contratos especiais para complementação dos re
cursos para obras de comunidades médias e de grande porte (operação II), no Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nà data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 166, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em--cruzados, a 32.085,02 OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza-
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dos, a 32.085,02 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à reforma geral do Teatro Municipal. 

Ar!. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, President< 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 167, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor 
de Czlli 278.841,25 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e vinte e cinco centavos). 

Art. ]o É a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 20 da Resolução no 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 278.841,25 (duzentos e se
tenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e vinte e cinco centavos), correspondente a 6.074,72 Obrigações Reajustâ
veis do Tesouro Nacional- ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cd 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Funqo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de escolas de lo grau, no Município, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central do Brastl, no respectivo 
processo. 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 168, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Czlli 15.960.000,00 -(quinze milhões, novecentos e sessenta mil cruzados). 

Art. ]o É a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nos termosdo artigo 2o da Resolução no 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor deCzS 15.960.000,00 (quinze mi
lhões, novecentos e sessenta mil cruzados), junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., destinada à execução de obras do Pro
jeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de' sua publicação. 
Senado Federal, em 20 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 169, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 465.000 O~rigações do Tesouro Nacional - OTN. 

~--------------------- ----------------------· 
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Art. l • É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 465.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação das estações de captação e de recalque e da rede adutora 
do sistema de abastecimento d'água, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 20 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi-· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 170, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito nova-
lor correspondente, em cruzados, a 366.540,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. · 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 
11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 366.540,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN ,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
canalização de córrego no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 20 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 171, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 50.526,41 OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Re
solução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 2 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autoriza
da a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 50.526,41 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Çaixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à canalização do Córrego Coolapa e obras afins, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 172, DE 1986 

Autoriza a Prefeitora Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operacão de cré
dito no valor de Cz$ 105.587,90 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete cruzados e noventa centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n9 

93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 105.587,90 (cento e 
cinco mil, quinhentos e oitenta e sete cruzados e noventa centavos), correspondente a 2.512,11 Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de !985,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respec
tivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 



2992 Sexta-feira:- 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1986 

RESOLUÇÃO N• 173, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura i'\r1unicipal de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, a contratar operação de crê~ 
dito no valor de Cz$ 17.083.385,00 (dezessete milhões, outenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 17.083.385,00 (de
zessete milhões, oitenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco cruzados), correspondente a 500.000 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S(A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragellí, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 174, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São JiJsé do Rio Claro (MT) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 227.325,99 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centavos). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro (MT), nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 227.325,99 (duzentos e vinte e 
sete mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centavos), correspondente a 4.952,43 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de I985,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respec
tivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 175, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de cruzados). 

Art. 1• É o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois mi
lhões de cruzados), correspondentes a 5.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, considerado o valor nominal da 
OTN de Cz$ 106.40, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional 
da Habitação- BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura em conjuntos habitacionais do Estado, dentro do Pro
grama FINC(FINEC, a cargo da COHAB-MT, obedecidas as condições admitiâas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2• Esta ResoluÇão~ entra em vigor da data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a ·seguinte 

RESOLUÇÃO N• 176, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura l\1unicipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 84.439,22 OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 84.439,22 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 



Agosto de !986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 22 2993 

junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soc{a!- FAS, destina· 
da à implantação de galerias pluviais, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 177, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Centralina (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
614.379,16 (seiscentos e quatorze mil, trezentos e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Centralina (MG), nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 614.379,16 (seiscentos e quatorze mil, 
trezentos e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos), correspondente a !3.384,61 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional- ORTN, considerado o .valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de gale
rias pluviais, sistema de drenagem e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 178, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 44.018,91 OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 44.018,91 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de unidades escolares, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 179, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédi-
823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Araguaçu (GO), nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cd 823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, se
tecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos), correspondente a 27.171,09 Obrigações Reajustãveis do Tesouro 
Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em março de 1985,junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de 
galerias de âguas pluviais, meios-fios e sarjetas, construção e equipamento do Centro Educacional de Araguaçu, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragel!i, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 180, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidênte Outra, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédi~ 
to no valor de CzS 181.533,53 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três cruzados e cinqüenta e três centaM 
'os). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 181.533,53 (cento e 
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oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três cruzados e cinqüenta e três centavos), correspondente a 3.675,00 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implanção de obras de infra-estrutura urbana, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 181, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor, em cruzados, correspondente a 47.038,19 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, correspondente 
a 47.038,19 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à expansão da rede básica de saúde, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Preoi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 182, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 104.934,17 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 104.934, I 7 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol-
vimento Social - FAS, destinada à construção de cadeias públicas, no Estado, e aquisição de equipamentos. 

Art. 2• Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. -José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 183, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e cimjüenta mil dólares amerícanos). 

Art. I• É o Governo do Estado de Mato Grosso .do Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e cinqüenta mil dólares americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinanciar o programa 
da dívida externa daquele Estado. . 

Art. 2• A operaÇão realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos ôrgãos encarregados 
da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 648, de 19 deju~ 
nho de 1986, autorizadora da operação. 

Árt: 39· EstaResolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 184, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
127-811,98 OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 127.811,98 Obrigações do 



·Agosto de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Sexta-feira 22 2995 

Tesouro Nacional- OTN,junto-à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de viaturas equipadas, inclusive com aparelhos de radiocomunicação, para reforço 
das disponibilidades da Polícia Civil, no Estado. 

Art. 2' ·Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Josê Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 185, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. i' É o Governo doEstado da Paraíba, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crêc;lito no valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado à implantação de sistemas de ab~stecimento d'água no interior do Estado - Bloco IV. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

l-ATA DA 212• SESSÃO, EM 21 DEAGOS: 
TO DE 1986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.21 - Requerimento 

N9 382(86; do- Sf:S-eDãdor Enéas_ Faria, solicitan
do informações ao Poder Executivo, que menciona. 
Deferido. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagensn9s 317 a 337/86 
(n<Js 449 a 458 C:467 a 469/86, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da Repóblica solicita autori
zação para que as Prefeituras Municipais de OUro 
Preto do Oeste- RO, Farroupflha- RS, Osasco e 
Junqueirópolis- SP, Juscimeira e Luciara- MT, 
Campina Oraride- PB; São Francisco do Sul- SC, 
Monte Carmelo- MG, Navíraf, Rio Verde de Mato 
Grosso, Rio Brilhante e Rochedo - MS, Ofinda -
PE, Paracambi- RJ e São Gonçalo dos Campos
BA, o Governo do Estado de Rondônia e a Universi
dade Estadual de Campinas- SP, possam contratar 
operações de crêdito, para os fins que especificam. 

1.2.3 - Requerimento 

Ni> 383(86,_do Sr. Senador Enéas Faria, solicitan
do a criação de uma Comissão de Senadores, repre
sentando todos os partidos, com a finalidade de efe
tuar uma ampla e minuciosa visita às instalações do 

SUMÁRIO 

campo ou base militar situada na serra do Cachimbo, 
no Pará. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Necessidade da 
retomada das obras de construção da rodovia BR-
364, no trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Artigo do 
jornalista Clóvis éavalcante, Tiititulad.O ••ESmolas 
eleitorais", publicado no jornal Folha de S. Paulo de 
hoje. Considerações sobre noticiãrio da imprensa re
ferente à possibilidade do uso das instalações milita
res da serra do Cachimbo para testes nucleares. 

l.3- ORDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n"' 135/86, que fixa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regí
me de urgência.) Votllçào adiada por falta de quorum. 

-Requerimento Di' 266/86, solicitandc;t, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item Ido art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da F a.zenda, Dilson Funaro, a 
fim de prestar esclar~cimento sobre a aplicação, no 
campo soc~al, dos recursos constantes do denomina~ 
do PlanO de Metas, instituído pelo Decreto-lei n'l' 
2.288", de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-CRequerimento n'l' 304(86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 
dos recursos--alocados para a execução do Fundo Na
cioilal de- Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 

• n'l' 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado ni' 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 205 /8_0, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Designação da Ordem do DJa da próxima ses-
São 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-PORTAR!A DO DIRETOR-GERAL N• 26, 
DE 1986 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V! CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 212t~ Sessão, em 21 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragel!i e, Jorge Kalume 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PÍIE- ~ 
SENTES OS SRS-SENADORES: 

Jorge Kalume- Hêlio Gueiros -Alexandre Costa 
--Américo de Souza- Amir Gaudêncio- Maurício 
Leite - José Urbano - Nivaldo Machado --Alaor 
Coutinho- Moacyr Dalla- Alfredo Campos- Seve
ro Gomes -José Fragelli -- _Enéas _Faria -Arno Da~ 
niiani. 

õ SR. P:Ril:Sn)ENTE (Josê FrageiÜ)- A lista de pre
sença acosa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lidQ peio Sr_. 
19-Secretãtio. 

~ lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N' 382, de 1986 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
O Senador infra-assinado, no uso de suas atribuições, 

com fundamento no art. 23.8, I, a, combinado com o art. 
239, I, a, do Regimento Interno, e com fulcro nos arts. 
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41, 42, IV, e44, I, da Constituição Federal, requer sejam 
solicitadas as seguintes informações do Poder Executivo: 

1) No acordo Nuclear Brasil-Alemanha está prevista 
a construção de qualquer tipo de campo de provas de ar~ 
tefatos nucleares que possam ter aplicação bélica? Espe
cificar os dispositiVôs que autorizem essa locação, bem 
como os que, de alguma forma possibilitem ou permitam 
a fabricação daquele tipo de artefato nuclear. 

2) Quais as finalidades das instalações militares con
cluídas em 1984, na região da Serra do Cachimbo; em 
que estão, agora, sendo utilizadas e qual ou quais dos ra
mos das Forças Armadas as construíram, bem como 
quais estão a utilizá-las? 

3) Esse campo ou base militar dispõe de instalações 
apropriadas e de segurança para testes nucleares subter-
râneos? -

Especificar. 
4) Informar a exata localização, dimensões e custos 

de construção dessas instalações. 
5) Outras informações pertinentes, principalmente 

quanto a servirem as instalações daquele campo ou base 
militar para eventual depósito de lixo atômico, resultan
te ou não de experimentos ou experiências nucleares. 

Justificação 

A Imprensa, particulannente a Folha de S. Paulo, es
tampou extensa reportagem sobre a existência, na região 
da Serra do Cachimbo, de instalações de cunho militar, 
destinadas, ao que tudo indica, à realização de testes 
subterrâneos de artefatos nucleares experimentais e de
pósito de lixo atômico, segundo os autores da reporta
gem. O fato, sobre ser de extrema gravidade, traz um im
portante componente de alarme público e contradiz a 
histórica e tradicional posição pacifista de nosso país, 
além de infringir dispositivos de acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, contra a nuclerização da América 
do Sul. 

Esta Casa, que não teve a chance de pronunciar-se na 
oportunidade da celebração do Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, tem no entanto, o dever, mais que dever, a 
obrigação, de pedir os mais completos esclarecimentos 
às autoridades responsãveis, sobre as exatas implicaçÕes 
daquele Acordo, principalmente no que tange à fabri
cação de armas atômicas, experiências nucleares em nos
so territóríO, medidas de segurança das populações pró
ximas, nele previstas, etc. 

Ouvido por outros repórteres, o Ministro do Exército 
negou que o campo de Cachimbo se destinasse a testes 
nucleares ou depósito de lixo atômico, informando, por 
outro lado, segundo os jornais, que el~ tem outras finali
dades e explicou, a propósito, que, no momento, ali estã 
sendo experimentado um foguete de 300 quitômetros de 
alcance, o qual, conforme dá a entender, se experimenta
do em outra região, poderia causar perigo às populações. 

o objetivo deste reguerimento é, além de possibilitar à 
Casa tomar conhecimento direto e real do que ali se pas
sa, informar a Nação sobre tais atividades, extensão do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, suas verdadeiras, fi
nalidades, pois que, até aqui, o objetivo oficialmente 
apresentado como sua justificatiVa- produção de ener
gia átomo-elétrica- jamais foi posto em prãtica em ter
mos operacionais regulares e comerciais. 

Sendo um sorvedouro de divisas, penosamente obti
das, à custa, muitas vezes, de imensos sacrificiOS-do povo 
brasileiro, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, respon
sável por mais da metade do principal da divida externa 
do País, precisa ser dado a püblico em toda a sua exten4 

são e repercussões, pois, causa espéciC:: a insistência de al
guns setores em seu prosseguimento a todo e qualquer 
custo, quando os resultados práticos que dele deveriam 
decorrer, assim como os avanços tecnológicos que pode
ria proporcionar, são constantemente constestados por 
numerosos cientistas e técnicos de gabarito indiscutivel, 
sem que, do lado dos que lhe são favoráveis, se ouçam 
explicações convincentes sobre sua real utilidade e neces
sidade, fazendo supor, legitimimamente, que se procura, 
nessas ocasiões, desviar o foco das atenções de sua ver
dadeira finalidade, insistindo-se na tese de que, sem o co
nhecimento profundo do completo ciclo do átomo, ne
nhum País será potência no Século XXI. 

Se o nosso País continua pacifista, conciliador, media
dor, ou se fatos desconhecidos do comum das pessoas es-
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tão a justificar uma diametral mudança de atitude e com
portamento dos brasileiros, da Nação brasileira. do Go
verno brasileiro, imperiOsO Se -torna inlediato conheci
mento ao País, para que todos possam conscientizar-se 
dos reais perigos que estão ou estariam a rondar nossos 
lares, nossas famílias, nossos maiores patrimônios mo-
rais e materiais. - _ 

t o que pretende esclarecer este requerimento. 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986~ - Senador 

Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti}- A Presidência 
recebeu as Mensagens n'>'s. 317 a 333, de 1986 (n'>'s. 449, 
450, 453 a 456, 458 _a 467 e 469/86, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República, nos termos do 
art. 42, item VI, da C_onstituiçao, e de aCordo com o art. 
2"' da Resolução n'>' 93/76, do Senaõo Federal, solicita 
autorização para que as Prefeituras MUniCipais de Ouro 
Preto do Qeste (RO); Farroupilhas (RS); Osasco e Jun
queirópolis (SP); Juscimeira e Luciara (MT); Campina 
Grande (PB); São Francisco do Sul (SC); Monte Carme
lo (MG); Naviraí; Rio Verçle de Mato Grosso, Rio Bri
lhante e Rochedo (MS); Olinda (PE); Paracambi O,U) e 
São Gonçalo dos Campos (BA), possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Prt"sidência 
recebeu~ Mensagens n'>'s, 334 a 337, de 1986 (n9s. 451, 
452, 457 e 468/86, na origem), pelas quais o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo cOm o art. 29 da Resolução n'>' 
93/76, do Senado Federal, solicita autoriiação para que 
o Governo do Estado de Rondônia e Universidade Esta
dual de Campinas (SP) possam contratar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às ComissõeS de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'>'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO . 
N• 383, de 1986 

Exm'>' Sr. Presidente do senado Federal 

O Senador infra-assinado, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no art. 45 da Constituição e mis dispo
sições regimentais, requer que a Mesa do Senado adote 
as providências cabíveis no sentido de que, com a brevi
dade possível, uma Comissão de Senadores, representan
do todos os partidos com assento nesta Casa, efetue uma 
ampla e minuciosa visita às instalações do campo ou 
base militar sítuada na Serra do Cachimbo, no Pará, e, 
do que observar ou encontrar aH, faça minudente rela
tório ao Senado. 

Justificação 

A Imprensa, particularmente a Folha de S. Paulo, es
tampou extensa reportagem sobre a existência, na região 
da Serra do Cachimbo, de instalações de cunho militar, 
destinadas, ao que tudo indica, à realização de testes 
subterrâneos de artefatos nucleares experimentais e de
pósito de lixo atômico, segundo os autores da reporta
gem. O fato, sobre ser de extrema gravidade, traz um im
portante componente de alarme público e contradiz a
histórica e tradicional posição pacifista de nosso País, 
além de infringir dispositivos de acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, contra a nuclearização da Amérf
ca do Sul. 
- Esta Casa, que não teve a chance de pronunciar-se na 
oportunidade da celebração do Acordo Nuclear Brasil
Alemanha, tem no entanto, o dever, mais que o dever, a 
obrigação, de pedir os mais completos esclarecimentos 
às autoridades responsáVeis, sobre as exatas implicações 
daquele Acordo, principalmente no que tange à fabri
cação de armas atômicas, experiências nucleares em nos
so território, medidas de segurança das populações pró
ximas, nele previstas, etc. 

Ouvido pÕ~ outros repórteres, o Ministro do EXfrcito 
negou que o campo de Cachimbo se destinasse a testes 
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nucleares ou depósito de lixo atómico, informando, por 
outro lado, segundo os jornais, que ele tem outras finali
dades e explicou, a propósito, que, no momento, ali estâ 
sendo experimentado um foguete de 300 quilômetros de 
alcance, o qual, conforme dã a entender, se experimenta
do em outra região, poderia causar perigo às populações. 

O objetivo deste requerimento é, alêm de possibilitar à 
Casa tomar conhecimento direto e real do que ali se pas
sa, informar à Nação sobre tais atividades, extensão do 
Acordo Nuclear Brasil- Alemanha, suas verdadeiras fi
nalidades, pois, que, até aqui, o objetivo oficialmente 
apresentado como sua justificativa- produção de ener
gia átomo-elétrica- jamais foi posto em prãtica em ter-
mos operacionais regulares e comerciais. ' 

Sendo um sorvedouro de divisas, penosamente obti
das, à custa, muitas vezes, de imensos sacrifícios do povo 
brasileiro, o Acordo Nuclear Brasil - Alemanha, res
ponsável por mais da metade do principal da dívida ex
terna do Pais, precisa ser dado a público em toda a sua 
extensão e repercussões, pois, causa espécie a insistência 
de alguns setores em seu prosseguimento a todo e qual
quer custo, quando os resultados práticos que dele deve
riam decorrer, assim c-omo os avanços tecnológicos que 
poderia proporcionar, são constantemente contestados 
por numerosos cientistas e técnicos de gabarito indiscuti
vel, sem que, do lado dos que lhe são favorãveis, se 
ouçam explicações convincentes sobre sua real utilidade 
e necessidade, fazendo supor,legitimamente, que se pro
cura, nessas ocasiões, desviar o foco das atenções de sua 
verdadeira finalidade, insistindo-se na tese de que, sem o 
conhecimento profundo do completo ciclo do ãtomo, ne
nhum País será Potência no Século XXI. 

Se o nosso País continua pacifista, conciliador, media
dor, ou se fatos desconhecidos do comum das pessoas es
tão a justificar uma diametral mudança de atitude e com
portamento dos brasileiros, da Nação brasileira, do Go
verno brasileiro, imperiosos se torna dar imediato co
nhecimento ao País, para que todos possam 
conscientizar-se dos reais perigos que estão ou estariam a 
rondar nossos lares, nossas famílias, nossos maiores pa
trimônios morais e materiais. 

t o que pretende esclarecer este requerimento. 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1986. - Senador 

Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Josê FragelH) - O requeri
mento que aCibã dc:i ser lido Será levado ao conhecimen
to e à decisão da Mesa do Senado, na sua primeira reu
nião. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. -JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Observando-se atentamente a extensão territorial da 
Amazônia e o seu vazio demográfico, mais se robustece a 
necessidade de abertura de rodovias para integrá-la e 
povoá-la. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, com a sua visão de 
administrador e de estadista, soube dar o passo gigantes
co proporcional à gigantesca área, desbravando-a com 
realizações adequadas e em especial com rodovias que 
foram marcantes na vida daquele continente de selva e á
gua. 

Quem não se lembra da Belém- Brasília e da Brasflia 
- Acre que, cortando Mato Grosso e Rondônia, vai até 
à- Capital acreana, a qual jã estã sendo asfaltada nos seus 
restantes 503 quilômetros a partir de Porto Velho? 
~ a BR-364, que se inicia em Mato Grosso e termina 

no Município acreano de Cruzeiro do Sul, integrando 
praticamente, pelo norte, a maioria dos municípios do 
Estado do Acre? 

f: para esse trecho, Rio Branco - Cruzeiro do Sul, 
que peço mais uma vez ao Poder Executivo Central a 
voltar a sua atenção no sentido de terminá-Ia. O serviço 
de engenharia do Exército, através dos 5~> e 7'>' BEC, foi o 
pioneii'o da sua abertura, a partir de 1967 e, posterior
mente, ftcou a cargo do 7'>' BEC. Porém, a falta de verba 
não tem permitido que essa unidade retome seu trabalho 
para concluí-la. 

Devo esclarecer que o caminho está aberto-e como 
prova vale ressaltar que há poucos dias um dos ônibus 
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da Viação Rio Branco, numa tentativa de conhecê-la, al
cançou o seu ponto final após cinco dias de penosa via
gem de 700 quilômetros, que vai de Rio Branco a Cruzei
ro do Sul. E esse feito, que registro como histórico, não 
será por certo repetido como linha regular pelas dificul
dades existentes, conforme constataram os seus Direto
res Luiz Abílio Vieira, Wagner Jordão e Marcos Jordão. 

Não é demais registrar que com pouco recurso finan
ceiro o Ministério dos Transportes poderia vencer os ó
bices, construindo-a por etapa. Dessa maneira, em me
nos de três anos, teríamos a estrada concluída, dando 
nova dimensão a uma área desejosa de desenvolver-se, 
que é o novel Estado do Acre! 

Ainda hã tempo, bastando liberar recu~sos para que o 
7"' BEC, já portador de estruturã --Própria, possa 
desincumbir-se dessa missão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREiJUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Estâ ftnda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação 
Em conseqUência, as matérias da Ordem do dia, todas 

em fase de votação, constitufda da Emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135/86; 
Requerimentos n"'s 266 e 304, de 1986; Projetas de Lei do 
Senado n9s 258(85 e 205(80, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
signando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I35, DE 1986 

(Em Regime de Urgência - Art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135, de 1986, 
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de autoria do Senador Alfredo Campos, que nxa o nú
mero de candidatos que os partidos politicas podf:rão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

- PARECER ORAL, proferido em plenário, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
Juridicidade e, no mérito, contrário. 

2 

Votação, em turno ónico, do Requerimento nl' 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
Item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o plenário do Senado, do Senhor Minis
tro -de EStado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 3.8 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418, do Regi
mento Interno, o comparecimento, perante o plenârio do 
Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n9 2.288, de 23 de julho de 1986. 

4 

Votação,_em turno único, do Requerimento n~' 303, de 
-i 986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o plenário do Se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Reforma 
Agrária, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclareci
mentos sobre os critérios de desapropriação e implan
tação da reforma agrária. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem, que dispõe sobre prazo_para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 
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-PARECERES, sob n"'s 572 e 573, de 1986, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridícióade e, no mérito, favorâvel, com emenda que 
apresenta de n"' 1-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 189 a 191, de 1984, das Comis· 
sões: 

- de Constituição e J ostiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com votõ 
vencido dos Senadores Passos Põrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Civil, favorâvel; e 
-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /5 horas e /4 minutos.) 

PORTARIA 
N9 26, DE 1986 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de sua 
competência regulamentar e com base no disposto no 
art. 215 da Resolução n9 58, de 1972 (Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal), 

Considerando a necessidade de dar suporte técnico efi
ciente ao trabalho dos futuros integrantes da Assembléia 
Nacional Constituinte; e 

Considerando ser imperativo o estabelecimento de 
cantatas assíduos e permanentes com os setores .corres
pondentes da Câmara dos Deputados, na busca ·.pe so
luções comuns a problemas relativos à instalação da re
ferida Assembléia, 

Resolve, designar os Drs. Leonardo Gomes de Carva
lho Leite Neto, Sara Ramos de Figueiredo, Djalma Jo~ 
Pereira da Costa, Marcus Vinicius Goulart Gonzaga e 
Carlyle CoutinhO- Madruga para, sob a coordenação do 
primeiro e a supervisão dos Diretores das respectivas 
áreas, constituir Comissão Especial destinada a anteciM 
par as ações e providências relativas ao apoio técnico e 
operacional aos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Senado Federal, em 20 de agosto de 1986.- Lourival 
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 
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ANO XLI - N" 094 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
Faço sabe que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 186, De 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 409.972,50 OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 409.972,50 Obrigações do 
Tesotiro~Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação de sistema de abastecimento d'água no interior do Estado- Bloco III. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 187, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gravata!, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédi
to no valor de Cz$ 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e 
quarenta e seis centavos). 

Art. ]o É a Prefeitura Municipal de Gravata!, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dÓ art. 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.341.292,46 (cinco 
milhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados e quarenta e seis centavos), correspondente a 
127.078,14 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da QRTN de Cr$ 42.031,56, 
vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federai, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, aquisição de equipamentos para coleta e destinação 
final de lixo, ampliação, equipamento e implantação de escolas, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 188, DE 1986 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Agosto de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 156.969,13 OTN. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Pará, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de I 976, do Sena
do Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 156.969,13 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de-vdculos e equipamentos de comunicação pata a Polícia Militar, no Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que 0 Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• 189, De 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 418.680,48 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 418.680,48 Obrigações 
do TesoUro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento d'água no semi-árido Pernambucano. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2! de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 190, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no Ya~ 
lor correspondente, em cruzados, a 4.697,70 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado do Piauí, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 
de outubro de 1976, alterado pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.697,70 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa 
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Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implan
tação de lavanderias públicas, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 191, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédi
to no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 8.512.000,00 (oito 
milhões e quinhentos e doze mil cruzados), junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários refe- · 
rentes ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios (PROMUNICIPIO), obedeci_das as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo: 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 192, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 450.900,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1• É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, altera
do pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 450.900,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação do sistema de abasteci-
mento d'água, no Estado. · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 193, DE 1986 

Autoriza o Governo do EStado da Paraíba a contratar operacão de crédito nO valor correspondente, em cru~ 
zados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I• É o Governo do Estado da Paraíba nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alte
rado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 414.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na 
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qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sistemas de abasteci
mento d'água no interior do Estado - Bloco II. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que. o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V!, da ConstituiçãO, e eu, José Fragelli Presi-
dente, promulgo a segUinte ' 

RESOLUÇÃO N• 194 DE 1986 

Autoriza a Prefeitura l\1unicipal de Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00 OTN. 

Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrãlia, Estado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 100.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gesto
ra do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação do Centro de Abastecimento, no Municí
pio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 195, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabeceiras, Estado de Goiás, a cOntratar Operação de crédito no valor 
de Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cinqüenta e seis centavos). 

Art. '' Ê a Prefeitura Municipal de Cabeceiras, Estado de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 668.316,56 (seiscentos e ses
senta c oito mil, trezentos e dczesseis cruzados e cinqüenta e seis centavos), correspondente a 13.529,53, Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985,junto à 
Caixa EconômiCá Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento~ Social- FAS, destinada à 
ampliação dos sistemas de galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, no Município-, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 196, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Estado de !\finas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 530.930,50 (quinhentos e trinta mil, novecentos e trinta cruzados e cinqüenta centavos). 

ArL 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Resolução n' 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 530.930,50 (quinhen
tos e trinta mil, novecentos e trinta cruzados e cinqüenta centavos), correspondente a 10.748,26 Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985,junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de 
infra-estrutura básica, no Município, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 197, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 46.138,06 - OTN. 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de I I de ou
tubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46.138,06 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implan
tação de calçamento, galerias pluviais, meios-fíos e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragellí, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 198, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 21.368,54 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 
11 de outubro de 1976, modificado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 21.368,54 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra 'em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de I986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 199, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado de Goiás, a contratar operação de crédit~ no valor de 
Cz$ 3.362.266,80 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta centavos). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado de Goiâs, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3.362.266,80 (três milhões, trezen
tos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e oitenta centavos), correspondente a 68.066,38 Obrigações Reajus
tâveís do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de I985, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de meios-fíos, sarjetas e galerias pluviais, construção de duas lavanderias públicas e aquisição de equipamentos 
para coieta e destinação de lixo no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de !986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 200, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 
II de outubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN ,junto à Cai
xa Econômíca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à canali-
zação de córregos situados no Vale do Ribeirão Arrudas, no Município. - -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de I986. - Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 201, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura l\1unicipal de Teófilo Otoni, Estado de J\.1inas Gerais, a contratar operação de crédi
to no valor, em cruzados, equivalente a 120.000,00 Obriga~ões do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais; nos termos do art. 2• da Resolução no 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a 
120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade degestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à Implantação de gaierias de águas pluviais no Município. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 202, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 6.165,90 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. · 

Art. [o É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 20 da Resolução no 93, 
de II de outubro de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.165,90 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,jun
to à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
implantação de Postos de Saúde, no Município. 

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que 6 Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 203, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de l\1onsenhor Gil, Estado do Piauí, a contratar operação de: crédito nova
lor correspondente, cm cruzados, a 4.898,08 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I o É a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado do Piauí, nos termos do art. 20 da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 
4.898,08 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 204, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cru
zados, a 236.315,78 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I o É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de II de outubro de !976, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 236.315,78 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada ao reequipamento da Polícia Militar. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi-· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 205, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete cruzados e oitenta centavos}. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 207.187,80 (duzentos e sete 
mil, cento e oitenta e sete cruzados e oitenta centavos), correspondente a 4.194,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, ineisóVI, da Constitúição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 206, DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no l'alor correspondente, cm cruza~ 
dos, a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, uma operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, destinada a financiara aquisição de 2 helicópteros e outras viaturas 
destinados ao equipamento e reequipamento da Secretaria de Segurança Pública, no Distrito Federal. 

Art. 2• Esta Resolução. entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, iosé Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 207, OE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.261.593,05 
(cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e noYenta e três cruzados e cinco centavos). 

Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos· do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.261.593,05 (cinco milhões, duzentos e sessenta e 
um mil, quinhentos e noventa e três cruzados e cinco centavos), correspondente a 90.250 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 58.300,20, vigente em outubro de 1985, junto ao Banco do Es.tado de São Paulo S.A:, este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação --' BNH, destinada à construção de um Centro de Saúde no Município de Itapcvi 
(20. !7'TUPC) e aquisição de equipamentos comunitários a serem implantados naquele Município (70.071 UPC), obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

I- ATA DA 8• REUNIÃO, EM 22 DE AGOSTO 
DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 - Comunicação da Presidência 
Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.2- ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
1.3 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

N~' 338/86 (n'>'47lj86, na origem), de agradecimen
to de comunicação. 

1.3.2 - Leitura de projetp 
- Projeto de Lei do Sem/do nl' 191, de t 986, de au

toria do Sr. Senador Jorge Kalume, que dá nova re-
dação ao art. 117, da Lei n~> 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, e dá outras providências. 

2- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N~> 27, de 1986 

3 - MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VICE-L!DERES DE PARTI
DOS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 8\1 Reunião, em 22 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Jorge Kalume 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OSSRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Odacir Soares - Alexandre Costa 
-Américo de Souza- Nivaldo Machado- Luiz Ca
valcante- Alaor Cuutinho- Severo Gom~s-:- Atpo 
Damiani. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de 
presença acusa a presença de apenas 9 Srs. Senadores. 
Não hCJ, portanto, o quorum mínimo regimental para 
ab!!rtura da sessão. 

O expediente que se encontra sobre a mesa será despa
chado nos termos do Regimento Interno. 

Designo p~ua a sessão ordinária de segupda-feira pró
xima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO-DE LEI DO SENADO No 135, DE 1986 

(Em regime de urgência ---Art. 311, b, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emendã da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n" 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para reprcsentaç:lo à Câ
mara dos Deputados pelo DiStrito F'edcral, tendo 

PARECER ORAL, proferido em plenário, da Comis
são 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, contrário. 

Votação, em turno úriico, do Requerimento n<? 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, COnl.binãCfõ"COiTl O 
item I do arL 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos. sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei n<? 2.288, de ~ de julho de 
1986. 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamíl 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418, do Regi
mento Interno, o comparecimento, perante o Plenário 
do Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, João 
Sayad, a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios 
para aplicação dos recursos alocados para a execução do 
Fundo Nacional de ·oeSenvolvimento, criado pelo 
Decreto-lei nll 2.288, de 23 de julho de t 986. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 303, de 
\986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 

_Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se
nado, <"lo Senhor Ministro de Estado da Reforma 
Agrária, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclareci
mentos sobre os critérios de desapropriação e implan
tação da reforma agrária. 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~> 258, de 1985, de autoria do Senado~ Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n~>s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda- que 
apresenta de n<1 1-CCJ: e 

-de Finan~as, contrário. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Hevídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Seniço Público Chil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorável. 
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_(Incluído em Ordem do Dia, rios te-rffios do 

art. 195, de Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n<? 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, (que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas sema
nais a jornada de trabalho (dependendo de Pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação So-
cial). -

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) .,..-Está encera 
rada a reunião. 

( Le~·antaase a reunião às 14 horas e 35 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N<? 338/86 (n9 471/86, na origem), de 21 de agosto do 
corrente ano, referente às aprovações das matérias cons-

tantes das Mensagens da Presidência da República n9s 
157. 255. 256, 257, 259, 214 e 270, de 1986. 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 191, DE 1986 

D_á no"a redação ao art. 117, da Lei nQ 1.711, de_ 
-28- de outubro de 1952, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Oart.l17daLein9l.7lJ,de28deoutubro 

de 1952 passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 117. O tempo de licença especial, que o 
funcionário não houver gozado, será contado em 
dobro para efeito de aposentadoria, inclusive para 
concessão da última parcela da gratificação adicio
nal por tempo de serviço." 

Art. 3'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogadas as disposições em contrário. 

Justificaç-ão 

O dispo~itivo, que se pretende alterar, estabelece que, 
para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o 
tempo de licença especial que o funcionário não houver 
gozado. 

A simple~ contagem em dobro desse tempo de licença, 
completa o tempo de serviço necessário para a aposenta
doria, mas impede perceba o funcionário a últíma parce
la da gratificação adicional por tempo de serviço. 

Ora, Senhores Legisladores, não é justo que a Lei perw 
mita a contagem em dobro, para efeito de aposentadow 
ria, e impeça que esta contagem sirva para a concessão 
da gratificação adicional por tempo de serviço. 

Esta, a nossa intenção. 
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 1986. -Jorge 

Kalume. 

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Finanças.) 

PORTARIA No 027, DE 1986 

O Dlretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições, e considerando a edição do Ato n9 10, de 19 
dej_un~o de 1986, da Comissão Diretora, e da Portaria n9 

-023, de 1986, da Diretoria Geral. 
Resolve designar os servidores Caio Torres, Assessor 

Legislativo, matrícula 1240, João Basco Altoé, Conta
dor, _ _matrícula 1241 e Adilson Ferreira do Nascimento, 
Contador, matrícula 3596, para, sem prejuízo das respec
tivas lotações na Assessoria, na SJ.Ibsecretaria de Admi
ni_stração Financeira e na Auditoria, integrarem a Co
missão Permanente de Licitação de que trata o art. 49 do 
referido Ato n9 !0/86. 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1986.- Lourival 
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 
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I- ATA DA 213• SESSÃO, EM 25 DE AGOS
TO DE 1986 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2 - Discurso do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME--Homenagem a 
Duque de Caxias. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do SCnidO -é 133[86, qUe fiià o Oúinero de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeir.:i.s eleições pàii re"pfeseittação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito FederaL (Em regi
me de urgência.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 266/86, solicitando nos ter
mos do art. 3.8_ da Constituição, co-mbinado com o 
item I do art. 4 I 8 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denominaw 
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n' 
2.288, de 23 de julho de 1986.- Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento nl' 304/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL Terça feira, 26 DE AGOSTO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

item I do art. 41~, do Regimento Interno, o comparew 
cimento, perante o Plenário do Senado, -do Seri-hor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidêm_:ia_ da República, João Sayad, a-fim de presw 
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decretowlei 
n~' 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento nl' 303/86, de autoria dos Srs. Se
nadores Alaor Coutinho e Jamil Haddad, solicitanw 
do, o-comparecimento perante o Plenário do Senado, 
do Sr. Ministro de Estado da Reforma Agrária, Danw 

- te de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
os critérios de desapropriação e implantação da re
forma agrária. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 258/85, quecnspõe 
sobre prazo para restituição do Irnpof.!O de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~" 80, de 1984, que al
tera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabaw 
lho, com vistas a limitar em 40 horas semanais a jor
nada de trabalho. Discussão encerrada, após parece
res das comissões técnicas, tendo usado da palavra o 
Sr, Luiz Cavalcante, ficando a votação adiada por fal
ta de quorum. 

1.3.1- Discursos apór;o a Ordem do Dia 

SENADOR NIVALDO MACHADO-Criação; 
em Pernambuco, do Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher. 

SENADOR C ESA R CALS- Reformulação do 
decreto-lei que trata do depósito compulsório para 
melhor atender bolsistas brasileiros no exterior. Ho
menagem a Duque de Caxias. 

SENADOR ODACIR SOARES- Exposição do 
Tribunal de Contas de Rondônia à Assembléia Legis
lativa, para fins de representação contra abusos e ir
regularidades praticadas na administração estadual. · 
Notícia veiculada no jornal O Guaporé, de 12 de 
agosto último, a respeito de irregularidades pratica
das na administração estadual. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da pró"ima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTER
PARLAMENTAR 

-Ata de reunião da comissão deliberativa 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI· 
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER· 
MANENTES 

Ata da 213\l Sessão, em 25 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs: Nivaldo Machado e Jorge Kalume 

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

Jorge Kalume - Altevir Leal -Gaivão Modesto -
Odacir Soares- Alexandre Costa- Américo de Souza 

- Cesar Cais - NivaJdo Machado - Luiz Cavalcante 
-Albano Frãnco -:...:. Alaor Coutinho - Luiz Viana -
Arno Damiani. 

O SR. PRESID-ENTE (Nivaldo Machado)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 13 Srs. Senado-

res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a Proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr: l~-SecretãiiO irã proceder à leitura do Expedien

te. 
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Favoráveis ao projeto, oPinamos para que prossiga a 
sua tramitação, ouvidas as comissões de mérito. 

Sala das Comissões, em 23_ de abril de 1986.- José 
Uns, Presidente - Nivaldo Machado, Relator - Mar~ 
Hns Filho - Lomanto Júnior - Cesar Cais. 

PARECER N• 876, DE 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 
O projeto de lei em exame, encaminhado pelo Poder 

Executivo, tem por finalidade conferir autorização ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma ASrária
INCRA, para doar à Fundação Rural Mineira- COlo
nização e DesenvÕlvimento Agrário- RURALMINAS 
o imóvel denominado Lote n" 210-A, no Município de 
São Gotardo, no Estado de Minas Gerais. 

A matéria resultou aprovada pelo plenário da Câmara 
dos Deputados após as manifestações favoráveis ao se_u -
acolhimento pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Agricultura e Política Rural, ressaltando-se a rejeição 
oferecida em plenário. 

Nesta Casa revisora pronunciou-se a Comissão de As
suntos Regionais pela aprovação da proposição. 

A providência em tela justifica-se tendo em vista a ne
cessidade de vir a Fundação Estadual a hipotecar o refe
rido imóvel junto à Caixa Económica do Estado de Mi
nas Gerais, a fim de obter recursos que possibilitem a 
construção de infra-estrutura habitacional do Plano de 
Assentamento Dirigido do Alto Paraíba- PADAP, im
plantado em área desapropriada pelo INCRA, para fins 
de reforma agrária. 

A necessidade de autorização legal para a efetivação 
da doação decorre da orientação que, de há muito, vem 
sendo ado_tada pela Consultaria Geral da República. 

No que concerne às condições impostas a donatário 
previstas no projeto, registra-se que o art. 21' do alesmo 
estabelece a destinação do imóvel como sendo a implan
tação de um Núcleo Comunitário de PADAP que, obri
gatoriamente, deverá contar com infra-estrutura escolar 
e médico-hospitalar. 

Segundo disposição expressa no texto em exame, a 
não utilização da citada área para os fins a que se desti
na, implíca na nulidade de pleno direito da doação, inde
pendentemente de qualquer indenização devida ao dona-
tário. -

A fim de instruir a análise da proposição em tela e de 
outra que tramitava nesta Casa, apresentou o ilustre Se
nador Jutahy Magalhães, Requerimento de Informações 
que tomou o nl' 143, de 1985, através do qUal solicita in~ 
formações ao INCRA acerca do número de posseiros 
que receberam daquela autarquia títulos de propriedade 
a partir de 111 de janeiro de 1979, de quantos ainda se 
acham na posse da gleba recebida e de quantos jâ trans
feriram os títulos recebidos a terceiros, por venda ou per
muta. 

Atendendo ao pedido, esclarece o Senhor Ministro 
Nelson Figueiredo Ribeiro que, no período de 1979 a 
1985,. foram titulados 91.093 posseiros, afirmando não 
ter elementos para responder aos demais itens do reque
rimento. 

A matéria em exame possui relevância no ã.mbito so
cial, inexistindo, ademais, qualquer óbice que a ela se 
possa opor, sob o plano financeiro, razões suficientes 
para que venha a opinar pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1986. - Carlos 
Lyra, Presidente em exercício - José Lins, RelatOr -
João Calmon - Jorge K8lume - Octávio Cardoso -
Martins Filho - Benedito Canelas - J aison Barreto -
Cid Sampaio. 

PARECERES 
N•s 877 e 878, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 352, de 1985, 
que "altera dispositivo da Lei nl' 6.592, de 17 de no
vembro de 1978, para o fim de permitir a transferên
cia de pensão especial, devida a ex-combatente, a de
pendentes específicos, e a acumula~iio desta com a 
pensão previdcnciária ". 

PARECER N<;t 877, DE 1986 
Da Comissão de Constitui~ào e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
De autoria do no_bre Senador Nivaldo Machado, o 

projeto de lei em epigrafe propõe que seja dada nova re· 

dação ao art. 21' da Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 
1978 a fim de permitir que a pensão especial de que trata 
a referida lei possa ser acumulada com a pensão previ
denciâria e transferida, em caso de morte do benefi
cfário, à viúva ou aos descendeiltes diretos, incapazes de 
prover a própria subsistência. 

Outro escopo do projeto seria facultar ao ex-pracinha 
que exerça cargo público (federal, estadual, municipal ou 
autárquico) a opção pelo benefício, ao aposentar-se. 

Ocorre, porêm, que logo após a apresentação do pro
jeto, eiltrou em vigor a Lei nl' 7.424, de 17 de dezembro 
de 198_5, que não só permitiu a acurriulação e _a transfe
réncla previSta no presente projeto, como também revo
gou ~xpressãmente o art. 211 da Lei n~' 6.592, de 1978 (cók 
pia ailexa), que se pretende alterar. 

Por essa razão, opino no sentido de que seja declarada 
a prejudicia!idade do projeto, na forma do que estabele-
ce o art. 369 do Regimento Interno desta Casa. -

Sata·d~s Comissões, 4 de junho de 1986.- JQsé Igná
cio Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator -
Helvídio Nunes - Octávio Cariloso - Hélio Guei"rõs
Luiz Cavalcante- Roberto Campos- Lenolr Vargas
Jutahy Magalhães- Moacyr Duarte- Nivaldo Macha
do, sem vOto. 

PARECER N' 878, DE 1986 
Da _ Comissã9 de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Trata-se de projeto de autoria do ilustre Senador Ni

valdo Machado, objetivando.alterar a Lei n~' 6.592, de 17 
de novembro de 1978, que confere amparo aos ex
combatentes julgados definítivamente incapazes para o 
serviço militar. 

A medida, em síntese, busca. autorização para que se 
transfira a pensão especial concedida aos ex
combatentes da II Guerra Mundial à sua viúva ou ades
cendente direto, ao mesmo tempo que permite a acumu
lação do citado benefício com aqueles percebidos da Pre
vidência Social. 

Por derradeiro, proporciona a opção, por parte do ex
combatente, pela pensão em tela, quando da aposentak 
daria do mesmo em cargo público federal, estadual ou 
municipal. 

Ao apreciar a proposição, manifestou-se a douta Co
missão de Constituiçã? e Justiça pela declaração de pre
judicialidade, na fornla disposta no art 369 do Regimen
to Interno. 

Cabe-nos, neste passo, examinar a proposição sOb a ó
tica financeira. 

Inquestionavelmente, a proposição que ora se analisa 
vem a solucionar questão de grande alcance social, que 
confere à viúva do ex-combatente e, na sua falta, o des
cendente direto incapaz de prover a própria subsistência 
a pensão especial a que alude o art. 11' da Lei nl' 6.592. de 
17 de novembro de 1978. 

Tal providência, evidentemente, hâ de proporcionar 
os meios necessâríos à subsistência da famíliã do ex
combatente que venha a falecer, não deixando que a 
mesma deixe de contar com rendimentos que, embora de 
pouca monta, contribuem para a manutenção do nível 
ou padrão de vida da viúva e descendentes de ex
pracinha. 

_No campo das finanças, cabe ressaltar, nenhum impe
dimento pode ser oposto à matéria, uma vez que esta não 
cria benefício algum, cingindo-se a autorizar a sua trans
ferência a_ familiares do beneficiário original. 

Somos, portanto, favorãveis à aprovação do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1986. - Carlos 
Lyra, Presidente-:- Jorge Kalume, Relator- João Cal
moo- Octávio Cardoso- José Lins- Matins Filho
Benedito Canelas - J aison Barreto - Cid Sampaio. 

PARECERES 
N•s 879 e 880, de 1986 

Sobre o PLS n? 210, de 1985, que "dispõe sobre a 
destinação de um (I) concurso de prognósticos da Lo
teria Esportiva Federal (Decreto-lei nl' 594, de 27-S-
69) ao Fundo de Assistência ao Atleta Profissional". 

PARECER N9 879, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justi~a 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 
De autoria do nobre Senador Nels_QJl Carneiro, o Pro

jeto de Lei em epígrafe objetiva destinar pequena parcela 
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da_ arrecadação da Loteria Esportiva Federal à Fun~ 

dação de Assistência ao Atleta Profissional, a fim de que 
esta preste assistência aos atletas profissionais do País. A 
parcela objeto de tal destinação seria a correspondente à 
renda líquida de um sorteio. 

Em sua Justificação, salienta o nobre autor da Propo
sição que o sistema complementar de assistência ao atle
ta profissional, instituído pela Lei n9 6.269,_de 24 de no
vembro de 1975, visa a dar ao nosso adeta uma adap
tação profissional alternativa. O Fundo de Assistência 
ao Atleta Profissional e a entidade incumbida de execu
tar o sistema no seu âmbito financeiro. 

Como se vê, o objetivo do Projeto é o mais louvãvel 
possível. 

Todavia, a um exame atento que dele se fizer, verifica
se que embora não fifB, de modo algum, o nosso sistema 
constitucional, o Projeto esbarra num óbice jurídico: o 
Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969. Com efeito, 
esse decreto, em seu artigo 39, estabelece a destinação da 
renda líquida obtida com a exploração da Loteria Espor
tiva Federal, e o faz de modo a não deixar margem, ou 
sobra, para qualquer outro fim que não os indicados em 
suas alíneas; 40% para programas de assistência à 
família, à irifâricia e à adolescência, a cargo da Legião 
Brasileira de Assistência; 39% para programas de edu
cação fíSica e atividades esportivas; e 30% para progra~ 
mas de alfabetização. 

Temos, pois, aí discriminada e esgotada a destinação 
do total da renda líquida da Loteria Esportiva Federal. 

Cqmo fazer para destinar ao Fundo de Assistência ao 
Atleta Profissional uma parte, ainda que relativamente 
pequena, dessa arrecadação, na forma ditada pelo Proje
to? Vêem os nobres Senadores que estamos interessados 
em aproveitar a idéia do Senador Nelson Carneiro, por 
ser justa. Na verdade, a renda produzida pela exploração 
da Loteria Esportiva Federal deve-se, indiretamente, aos 
jogadores profissionais de futebol. Nada mais justo que 
se destine ao beneficio deles uma parte dessa renda. 

Somos, país, pela aprovação do Projeto, por ser cons
titucional, jurídico e, no mêrito, justo, conveniente e 
oportuno, nos termos da Emenda que a seguir formula
mos. 

EMENDA N• 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Oispôe sobre a destina~ão de um ( 1) concurso de 
prognósticos da Loteria Esportiva Federal (Decreto
lei n9 594, de 27-5--69) ao Fundo de Assistência ao 
Atleta Profissional. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Ficam acrescentados ao art. 39 do Decreto

lei n<;t 594, de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria 
Esportiva Federal no País, os seguintes parãgrafos: 

"Art. 3~' .......••....................... 

a) ...................................... .. 
b) ...................................... . 
c) ....................................... . 
§ 111 Uma vez por ano, a renda líquida de um 

dos concursos de prognósticos será_ entregue ao 
Fundo de Assistência ao Atleta Profissional -
F AAP, que os repassarã às instituições organizadas 
nos termos do art. 4~' da Lei n~' 6.269, de 24 de no
vembro de 1975, a fim de ser aplicada na execução 
do sistema de assistência complementar ao atleta 
profissional. 

§ 29 A data da realização do concurso de prog
nósticos referido no parágrafo anterior será fixada 
pelo Conselho Nacional de Desportos." 

Art. _29 Est\l._L!:<i e;ntra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1986.- José 

lgnâcio Ferreira, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator 
- Hélio Gueiros - Lenoir Vargas- Amaral Furlan -
Roberto Campos - Jutahy Magalhães - Nh·aldo Ma
chado - Helvídio Nunes. 

PARECER N~' 880, DE 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador João Calmou 

A Proposição que vem_para exame de mérito deste ór
gão técnico pretende destinar a renda líquida total de um 
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dos concursos da loteria Esportiva Federal, em cada 
ano, ao Fundo de Assistência ao Atleta ProfissionaL 

A douta Com~ssão d_e Constítuiç1!Q e Justiça aprovou 
Substitutivo para atender aos finscolimados pelo proje
to originário, estabelecendo as -mesmas disposições, na 
forma de dois parágrafos ao·art, J<;> do Decreto-lei n~" 594, 
de 1969. 

Isso porque o citado art. J9 estabelece uma destinação 
precisa à renda Hquida obtida com a exploração da Lote
ria Esportiva Federal, como segue: 40% para programas 
de assistêncía à fáriliHa~ à -illfância e à adolescência, a "car
go da LBA; 30% para programa de-educação física e ati
vidades esportivas; e 30% para programas de alfabeti
zação. Com a melhor técnica legislativa do Substitutivo 
da CCJ,_ mencionada distribuição seria excepcionada 
uma vez em cada ano, quando o total da renda líquida 
iria, por meio do Conselho Nacional de f?~portos,_às 
instituições organizadas nos termos do art. 4~> da Lei n~> 
6.269, de 1975, para ser aplicada na assistência comple
mentar ao atleta profissional. 

Referido Decreto-lei n~> 594/69 instituiu a Loteria Es
portiva Federal, para exploração de todas as formas de 
concursos de prognósticos esportivos (art. 1~>); incumbiu 
a execução dos serviços relacionados aos concursos de 
prognósticos espoftfvOs,- ãO Conselho Superior das Caí
xas Económicas f'ederais, com a colaboração destas (art. 
2~>); destinou a renda líquida na proporção atrãs infor
mada (art. 3~>); sujeita a Loteria Esportiva f:ederal à inci
dência de 10% em favor da Previdência Social (art. 5~); e 
considerou renda líqUída a que resulta da renda bruta 
após deduzidas as despesas de custeio e manutenção dos 
serviços da Loteria Esportiva Federal (art. 6~>). 

Como se vê, a Loteria Esportiva é explorada pelo Go
verno Federal, através de uma empresa pública, a Caixa 
Econôrllica Federal. Mas a receita não passa pelo Orça
mento da União, e, por efeito, nem sua distribuição entre 
a CEF, para coibir custos do serviço específico, ao Fun
do de Liquidez da Previd~ncia Social (contribuição de 
10%), e aos programas previstos no <lrtigo 39 do mencio
nado decreto-lei. 

Por ~onseguinte, a proposição sob exame não afeta a 
receita nem a despesa orçamentária da União, sendo inó
cuo em relação a suas finanças e a -seu paf:rlfu-ônio. 

Em vista disso, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n~" 210, de 1985, na forma do Substitu~ 
tivo da Comissão de Coristituíçilo e Justiça. -· 

Sala das Comissões,_l4 de agosto de 1986 . ..,:.:.~Carlos 
Lyra, Presidente, em exercício -Joio Calmoli, Relator 
-Jorge Kalume - Octávio Cardoso -José Lins -
Martins Filho- Benedito Canellas- Jaison -Barreto
Cid Sampaio. 

PARECERES 
N•s 881, 882 c 883, de 1986 

SobrC o Projeto de Lei do Senado n"' 176, d"e 1984, 
que ••autoriza a instituição da Fundação Memorial 
Israel Pinheiro e dá outras providências". 

PARECER N• 881, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
O Projeto de autOria do nobre Senador Jorge kalume, 

visa a autoriZar o gOverno do DistritO Federal a instituir 
a Fundação Memorial Israel Pinheiro, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede e foro nesta Capital (art. 1~>). A 
Fundação teria como objetivo a organização, _conser
vação e dlvuig"aÇão do acervo cUltural referente à partici
pação de todos quantos hajam, de forma destacada, co~ 
laborado na idealização, planejamento, formação e de
senvolvimento da cidade de Brasília e deverã homena
gear, de forma indelével, grafando os nomes ~os seus 
pioneiros (art. 2~>),-

Em apotocresüa prOposição; recorda ·o rlõOre·pada
mentar acreano quan~os, desde o marquês de Pombal, ~i
veram .. ligações com a idêía da ínterioríiãÇãp CJ3SOeci~ 
sões nacionais". · 

É privativa do Presidente da República a iniciativa de 
qualquer projeto de lei, que importe em alteração admi
nistrativa do Distrito Federal (ConstituiÇão, art. 57, IV). 
Ocorre que, no caso, se trata de proposição meramente 
autorizativa, que não colide, assim, de acordo com 
orientação tranqUila do Congresso·_Nacional~--cõril a 
proibição constitucional. 
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Meu voto, assim, é pela constitucionulidude, juridici
dade e aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de !985. ~José 
lgniicio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator 
- Jutahy Magalhães_- Luiz Cavalcante- 1\:Tartins Fi
lho - Hehídio Nunes - Roberto Campos - Ochhio 
Cardoso. 

PARECER N• 882, DE 1986 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Henrique Santillo 

O Projeto de Lei n<.~ 176, de I 984, de autoria do nobre 
Senador Jorge Kalume, autoriza o GO\'erno do Distrito 
Federal a instituir a Fundação Memorial Israel Pinheiro, 
pessoa jurídica de direito privado, regida por estatuto a 
ser aprov::tdo pelo Senhor Governador do Distrito Fede
ral. A Fundação terá por objetivo a organização, conser
vação e divulgação de acervo cultural referente à partici
pação de todos os que atuaram de forma destacada na 
criação da cidade de Brasília. O Projeto em exame indi
ca, ainda, as fontes de receita da referida Fundação. 

Na Justificação, o Autor traça uma linha histórica das 
primeiras propostas de mudança da Capital brasileira 
até a fundação de Brasília, concluindo que muitas perso
nalidades contribuíram, com sua inteligência e esforços, 

-para que tal fato ocorresse. Já tendo sido construído, 
para justo preito de homenagem, o Memorial a Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, verifica-se, porém, a existência 
de uma lacuna no que tange a outros homens públicos 
que deram o melhor de si para a construção da nova Ca
pitul federal. Assim, é autorizada a criação de Uf~?.U Fun
dação destinada a homenagear, em primeiro plã.no, a Is
rael Pinheiro, mas também aos demais construtores da 
Cidade, cujos nomes serào gravados na sede da entidade. 

A presente Proposição merece o apoio deste Õrgão 
técnico. Brasília é uma cidade de vinte e cinco anos de 
idade, que precisa preservar sua memória. Israel Pinhei
ro, com efeito, teve uma participação altamente destaca
da na conslrução da Capital, como evidencia a História. 
Todavia. u Fundação de que trata o Projeto visa também 
a homenagear outras personalidades que também sedes
tacaram no épico empreendimento da interiorização da 
sede do Governo Federal. Assim, pois, nosso parecer ê 
favorávd à aprovação do Projeto de Lei"nY 176, de 1984. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 1986. - Aderbal 
Jure-ma, Presidente- Henrique Santillo, Rdator- Jor
g-e- Kalume, sem voto- João Calmon- Nh·aldo 1\:Iacha
do. 

PARECER N' 883, DE 1986 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Cesar Cais 

O Projeto de Lei do Senado nY 176, de 1984, de autoria 
do nobre Senador Jorge Kalume, autoriza o Governo do 
Distrito Federal a instituir a Fundação Memorial Israel 
Pinheiro, pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro em Brasilia. A finalidade da referida Fundação será 
organizar, conservar e divulgar o acervo cultural relativo 
à participação daqueles que se destacaram na criação e 
desenvolvimento de Brasília. Para tanto a Proposição es
tabelece que as fontes de recursos serão dotações orça
mentárias da União e do Distrito Federal, bem como 
doações, auxílios e rendas oriun<:J_as de exposições e ou
tros eventos culturais promovidos pela entidade. 

Em sua Justificação, o Autor afirma que o Projeto tem 
em vista "oferecer às gerações porvindouras valioso 
acervo cultural que lhes permita uma visão adequada 
dos momentos e episódios que marcaram os perío-dos de 
formação e desenvolvimento da atual Capital Federal". 
Depois de rãpido histórico, o ilustre Senador Jorge Ka
lume coloca em posição focal os nomes de Israel Pinhei
ro, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Bernard~ Sayão. 

O Pfojeto de Lei em epígrafe vem a este órgão técnico 
depoi_s de merece~ aprovação das doutas Comissões de 
ConstituiÇão e Justiça e de Educação e Cultura destaCa
sa. Cabe-nos, pois, examinar o mérito dá Proposição no 
que se i-ef~re aos aspectos pertinentes ao Distrito Fede
ral, conforme manda o Regimento Interno. 

Cumpre-nos opinar que foi feliz o Autor ao colocar 
em primeiro plano o nome de Israel Pinheiro. Primeiro 
presidente da NOV AÇAP, preferiu abrir mão de seu 
mandato de deputado para dedicar-se de corpo e alma, 
desde 1956, à epopéia da co-nstrução da nova capital. 
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Parece-nos, porumto, oportuna, não só a homenagem a 
esse fundador, como também a outros nomes de primei
ra plana a quem Brasília e o Pais devem uma obra notâ
\'el, controversa, mas irreversível. t indispensável preser
var o patrimônio histórico de uma capital tão jovem, e, 
neste sentido, tomamos a liberdade de lembrar que nem 
só administradores, arquiteto5, paisagistus, urbanistas e 
engenheiros construfram a cidade. Tal Fundação deverá 
certamente perpetuar a memória daqueles migrantes 
que, escapando das condições estabelecidas pela nossa 
estrutura agrária, acorreram à construção da nova capi~ 
tal em busca de trabalhu e vida melhores. 

Convém mencionar, ainda, que em se tratando de uma 
lei autorizativa, saberá o Senhor Governador do Distrito 
Federal incluir seus dispositivos no contexto de uma 
política racional de preservação do patrímônio histórico. 
Ê imprescindível preservar a memória sem multiplicar o 
número de obras e memoriais, de modo a repetir a incon
veniência do perfil museológico brasileiro, onde as co
leções se pulverizam por grande número de instituições. 
É preci5o também prever o financittmento adequado des
sas entidades, uma vez que elas dependem basicamente 
do Poder Público. Evitar a fragmentação de coleções e a 
multiplicidade de instituições com fins idênticos ou equi
valentes ê contribuir para a viabilidade económica da 
preservação do património histórico e artístico do País. 

Nosso parecer é, portanto, favorável ao Projeto de Lei 
do Senado nY 176, de 1984. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1986. - Lourh·ai 
Bapti.,ta, Presidente em exercfcio - Cesar Cais, Relator 
-Benedito Ferreira- Nivaldo I\ tachado- Carlos Lyra 
- 1\Iarcelo 1\liranda. 

PARECERES 
N•s 884, 885, 886, 887 c 888, de 1986 

Sobre o Proje-to de- Lei do Senado n'-' 133, de- 1983, 
que .. altera o Fundo de Assistência ao Desempregado 
e dispõe sobre o auxílio desemprego". 

PARECER N• 884, DE 1986 
Da Coffiissào de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
O Projeto sob exame. de autoria do ilustre Senador 

Roberto Campos, ·~reforma o Fundo de Assistência ao 
Desempregado e dispõe sobre o auxilio desemprego". 

2. Proposição de indiscutível atualidade. aftrma o 
;eu ilustrado Autor, najustíficação. que" ... para ampa
rar o desempregado em sua fase difícil, a forma natural 
-'- a implantação de scg_uro desemprego- não é de sim
ples c râpida efctivação, enquanto o auxf!io criado pelo 
art. 5<.> da Lei n~ 4.923, de 23-12-65, não tem sido uma 
aplicação generalizada como seria desejável. O presente 
projeto tem em mira, por isso, agilizar funcionalmente o 
auxílio desemprego, bem como aumentar os recursos 
que nele podem ser aplicados", 

3. Consub~tanciado em seis artigos, que se des
dobram em incisos e parágrafos, o Projeto de Lei n~" 133, 
de 1983, começa por criar duas contribuições para re
forço do Fundo de Assistência ao Desempregado (F AD) 
instituído pela Lei n~> 4.923, de 23 de dezembro de 1965 
exigíveis " ... enquanto perdurar a atual crise económico
financeira recessiva ... ". 

Antes da indagação relativa à própria competência 
para deflagrar a criação, cumpre ressaltar a dificuldade 
no que tange à delimitação da duração da atual crise 
econômico-fmanceira, de modo que se possa dizer, em 
dado momento, que foi vencida e, conseqüentemente, te
nham termo as contribuições instituídas pro tempore, 
Parece_-me mais aconselhável eliminar tal expressão, uma 
vez que, superada a crise, poderão ser extintas, também 
por via legislativa, as contribuições. 

Quanto à criação mesma das contribuições, vale notar 
que, pelo indisfarcãvel caráter compulsório que osten
tam, têm caráter parafiscal. 

A propósito, em lufninoso parecer que recebeu o n" 
567, de !947, o entãO Senador Ferreira de Sousa; ao exa
minar o alcance da expressão "leis sobre matéria finan
ceira", afirmou: 

"Não foi ela objeto de debates na Assembléia 
Nacional Constituinte, nem na Comissão ConstitU
cional, nem em emenda, nem no plenãrio. Já a usa
va a Constítuição de 1934 no § 19 do art. 41, quando, 
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como o dispositivo ora estudado, atribuia à Câmara 
dos Deputados a iniciativa- de "todas as matérias fis
cal e financeira." A ablação do adjetivo .. fiscaln Dão 
se fez, evidentemente, por excluir qualquer objeto 
ao alcance da norma, senão porque, uma boa técni
ca, o fiscal está compreendido no financeiro." 

Mais recentemente, Aliomar Baleeiro, in Dir. Tribu
tário Brasileiro, 2~' ed., Forense, págs. 67/68, seritenciou: 

"Doutrinadã.mente, pode sustentar-se, e no Bra
sil tem sido sustentado, que as chamadas contri
buições eSpeci<i.iS e cOntribuições parafiscais Dão as
sumem caráter específico: ora são impostos, ora ta
xas, não s,7ndo impossível e consociação destas coln 
aquelas... . __ _ __ _ 

.. Mas, juridicamente,_no direito positiv<? do Bra
sil, hoje, as contribuiÇões espeCiais ou parafiscais-in
tegram o sistema tributário, não só porque a Consti
tuição as autoriza expressamente nos arts. 163, pa
rágrafo único, 165,-:XVI,e-u;o, § 19, mas também 
porque o Decreto-lei n"' 27, de 1966, __ acrescentou 
mais um dispositivo ao CTN, alterando-a redâ.çRo 
do art. 127 do mesmo para o fim especial de ressal
var a exigibilidade da contribuição sindical, das 
quotas de previdências e outras ex~ões parafiS
cais." 

Em decorrência, como enfrentar, na espécie, a queStão 
da compatibilização da iniciativa parlament~r em tal 
matéria com o art. 57, item I, da Constituição, que defere 
ao Presidente da República a privatividade da iniciativa 
de leis que disponham sobre matéria financeira? 

Abrem-se aqui dois caminhos: o da interpretação ex
tensiva, que sustenta que toda matéria tributãria é al
cançada pela reserva constitucional, e da interpretação 
restritiva, que entende nào estar a matéria de direito-fi
nanceiro abrangida pelo texto da Lei Maior. 

O primeiro caminho foi o mais freqüentemente trilha
do nesta Comissão, nos anos que se seguiram à entrada 
em vigor da Constituição de 1967, e teve no ex-Senadõr 
Wilson Gonçalves um de seus_ mais convictas e brilhan
tes defensores, conforme se vê em. artigo publicado na 
Revista de Informação Legislativa (Senador Wilson 
Gonçalves. "Matéria Financeira --seu conteúdo", Re
vista de Informação Legislativa, n"' 60, outjdez. de 1978, 
pâgs. 1-14). 

Inspira-se o segundo em Pontes de Miranda, para 
quem se há de distinguir entre matéria financeira e Direi
to Financeiro, consoante o ensinamento que transcrevo: 
"tem-se de distinguir do dii-eito financeiro a matéria fi-
nanceira ... Direito Financeiro ê direito, embora sobre fi-
nanças ... Quando o Congresso Nacional edita regras 
jurídicas a que, na cobrança dos tributos, ou de seu 
lançamento; se- há .de ater--c- -P()(kr-- Executivo;- -!egisla
sobre finanças. As regras jurídicas do art. 18 S~!) de direi
to financeiro ... matéria financeira é matéria de finanças: 
direito financeiro é direito sobfe finanças". (Comen
tários à Constituição de 1967, cJEmenda n"' 1, de 1969, 
R. dos Tribunais, 2~' Ed., São Paulo, 1970. t.III, págs. 
164-165). 

Ora, sendo o ítem I do art. _57 uma forma de caráter 
excepcional, pois que -a iniCiativa cOricoi-rente é a i-igra 
geral e mais conforme à Indole do regime e à missão dos 
poderes do Estado, recomenda a boa hermenêutica, 
quando muitas vezes se unem no reclamar maiores pode
res ao Legislativo, seja dada ao dispositivo ~ma~ínú:~rj:ire
tação restritiva. Nesse sentido, tendo caráter jurídico
tributário, ficam as contribuições pal-afiscais, destinadas 
ao reforço do FAD (art. I~'), fora do alcance da vedação 
da Lei Magna. 

Outro ponto de projeto que poderá suscitar dúvidaS -é 
o relativo à criação e composição da Co'missão de Çon~ 
trote e Normalização da FAD (CONFAD), constitu-fda 
de membros não remunerados (art. 29, caput e § 29). 
Chocar-se-á tal criação de órgão com o art. 81, item V, 
da Constituição, que diz competir privativamente aO 
Presidente da República "dispor sobre a estruturação, 
atribuições e funcionamento dos órgãos da adminis
tração federal"? 

Na linha de orientaÇão seguida no parecer, respondo 
negativamente à indagação, pois como testemunhou cer
ta vez o eminente constitucionalista Themístocles Bran
dão Cavalcanti, uin dos seus meõtores, o objetivo da 
norma não é subtrair a atribuição do parlamentar de 
propor a criação, mas o de dotar o Executivo de um ins-
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trumento ãgil de remanejamento nos órgãos da adminis
tração. 

Finalmente, uma observação sobre os vales de alimen
tação (VALIM), criados pelo arL 4"', que poderiam im
plicar uma intervenção excessiva e talvez inconstitucio
nal no setor privado, problema que é evitado pelos meCa
nismos da utilização_ para pagamento do imposto de ren
da, com correção monetãria (art. 49, §29, b) e do ressarci
mento pelo órgão gestor do FAD (art. 49, § 3"')~ 

Não hâ reparos a fazer sobre os aspectos jurídico
regimental e de técnica legislativa da proposição. 

Ante o exposto, o pafecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n"' 133/83, com a seguinte Emenda: 

EMENDA No 1-CCJ 
EJimin_C-,se, no caput do art. 19, a seguinte expressão: 

- - " ... enquanto perdurar a atual crise económica 
recessiva ... '' 

Sala das Comissões., 28 de setembro de 1983.-Muri
lo Badar6, Presidente - HeMdio Nunes, Relator - Se
vero Gomes - Martins Filho - Hélio Gueiros, vencido 
quanto a constitucionalidade - José lgnácio - Enéas 
Faria -José Fragelli- Carlos Cbiarelli, com o voto do 
Senador Hélio Gueiros - Passos Pôrto. 

PARECER No 885, DE 1986 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Com o presente projeto, pretende o ilustre Senador 

Roberto Campos, conforme esclarece na justificação da 
matéria, reforÇa-r o Fundo de Assistência ao Desempre
go, criado pelo art. 6"' da Lei n9 4.923, de 23 de dezembro 
de 1965. 

Para tanto, a proposição prescreve que enquanto per
durar a atual crise económico-financeira recessiva, o 
F AD será reforçado com as seguintes contribuições: 2 
diaS de trabalho anuais dos empregados e dirigentes em 
atividades contínuas, em uma mesma empresa, hã mais 
de l (um) ano; e 005% (meio por-mil) mensais sobre os 
lucros dos empregadores distribuídos no exercício ante
rior. 

Estabelece,_ ainda, o projeto sobre a criação e campo· 
sição da Comissão de Controle e Normatização do 
F AD, vinculado ao Ministério do Trabalho, integrada 
por representantes de empregados, empregadores e do 
Governo Federal, contando com assistência administra
tiva do _ Departamento Nacional de Mão-de-Obra 
(DNMO). -~ 

De outra parte, o projeto estabelece que o A~xílio De
semprego (AUDES) poderá ser fornecido, parcial ou in
tegralmente, em vales de alimentaÇão (V ALIM), de con
formidade com a opção do empregado, garantido des
conto de 10%_ de a.ba,timentq nas empresas em que· forem 
feitas as _comPras._ Garante-se à empresa que receba o 
VALIM direito a receber a importância correspondente 
di:?,_oórg_ã() do F AD_ ou utilizã-!~ para posterior pagamen
tO dQ lmposto de Rçnda,_ com correçào monetâri_a com
pensatória da incidência na fonte. 

A--Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
aprovando parecer do_ iJJlstre Senador_ Helvfdio Nunes, 
considerou- constitucional e jurfdica a proposição sob 
exame, com e_ll!enda supressiva de expreSsões constantes 
do art. 1>', apesAr de manifC?staçõ_es divergentes dos emi
n:entes Senadores Héliq Gueiros e Carlos Chiarem, que 
consídi!I-am inconStitucíonal a matéria. _ 

_Examinado atentamente o referido parecer da douta 
Comissão de COilStiiuição e Justiça e, por mais qm: sim
patizemos com o objetivo fundamental do projeto, ou se
ja, o de proporcionar recursos ao FAD, não nos COflVe~
cemos da juridicidade e constitucionalidade da propo
sição, à vista dos evidentes aspectos que apresenta nesses 
campos. De fato - emb9ra respeitemos o pronuncia
mento da Comissão de Constituição e Justiça....:...._ não ve
mos como admitir a matéria em face dos aspectos finan
ceiros que consubstancia e pela interferência que pr~c~de 
nas atribuições privativas do Presidente da· República. 
Assim, quanto às implicações financeiras, é evidente que 
o projeto institui contribuição para fiscal vedada à iniCia
tiva parlamentar, além de dispor sobre ressarcimento tri
butário, atingindo a sistemática do Imposto de Renda. 
Isto nos parece, data venia, matéria firianceira, impedida 
pelo art. 57, I, da Constituição Federal. No que respeita 
a atribuições privativas do Presid-ente da República, é 
evidente que a criação e estruturação de um órgão públi~ 
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co - como faz o projeto - se choca com a iniciativa re
servada pelo art. 81, V, da Constituição, no que tange à 
organização, atribuições e funcionamento dessas entida
des de direito público interno. 

De qualquer sorte, ainda que superados os impedi
mentos de ordem constitucional e jurídica, o projeto não 
nos parece substancialmente capacitado a resolver o 
problema do seguro desemprego em nosso País, nem 
apresenta qualquer estimativa que nos convença da po
tencialidade dos recursos com que pretende reforçar o 
Fundo de Assistência ao Desempregado. Na atual con
juntura econômica eril. qrie rios encontramos, enfrentan
do dificuldades de difícil superação nos planos interno e 
externo, não vemos com bons olhos medida que onera 
ainda mais empregados e empregadores: aqueles, sofren8 

do a defasagem salarial ditada pela política de contenção 
dos níveis inflacionários; e estes, enfrentando osjã insu
portáveis riscos da atividade econômica, agravados pelo 
incessante aumento da carga fiscal e dos encargos so· 
ciais. 

Assim sendo, nosso parecer é pela rejeição do presente 
projeto e, em conseqUência, da emenda que lhe foi apre
sentada. 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1983.- Jutaby 
Magalhães, Presidente - Gllbriel Hermes, Relator -
Hélio Gueiros - José lgnácio - Álvaro Dias - Altevir 
Leal - João Lúcio - Carlos. Chiarem. 

PARECER No 886, DE 1986 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Com o projeto, o ilustre Senador Roberto Campos in
tenta reforçar o Fundo de Assistência ao Desemprego e 
dispor sobre o auxilio des.mprego. 

O Fundo de Assistência ao Desemprego foi criado 
pelo art. 59 da Lei n9 4.923, de 1965, autorizando o Poder 
Executivo a instituir um plano de assistência aos traba
lhadores que, após 120 (cento e vinte) dias consecutivos 
de serviço na mesma empresa, se encontram desempre
gados ou venham a se desempregar, por dispensa sem 
justa causa ou por fechamento total ou pardal da empre
sa. 

Estabeleceu o§ 19, do referido artigo, que a assistência 
serã prestada atravês do sistema da Previdência Social e 
consistirá de auXJ1io em dinheiro, não excedente de 80% 
(oitenta por cento) do salário mínimo local, pelo prazo 
mâximo de 6 (seis) meses, 

O dipl(:lma legal, que criou o Fundo, autoriza, tll:m
béin, no seu art. 62, ao Poder Executivo, a constituir um 
fundo pelo qual correrão as despesas respectivas, forma
do pela contribuição das empresas correspondentes a 1% 
(um pewcento-)1iobre·a·o-asemensat·pagaàos ·seus emtite=" 
gados, não cQmputado no cãlculo do 139 salário; e por 
2/3 (dois terços) da conta "Emprego e Salãrio" a que 
alude o art. 18 da Lei n"' 4.589, de 1964. 

A proposição busca reforçar o FAD, enquanto perdu
rar a atual crise económico-financeira recessiva, com 
contribuições correspondentes a 2 (dois) dias de trabalho 
anuais dos empregados e dirigentes em atividades contí
nuas, em uma mesma empresa, há mais de 1 (um) ano; e 
com 0,005% (meio por mil) menSal sobre os lucros dos 
empregadores distribuídos no exercício anterior. 

O seu ilustre Autor esclarece que "as medidas relativas 
ao problema do desemprego, via de regra, são tendentes 
a evitá-lo ou a cr~ar novas formas de emprego. 

Todavia, para amparar o desempregado em sua fase 
dificil, a forma natural - a implantação de seguro de
semPrego - não é de simPles e rápida efetivação, en
quanto o auxílio criado pelo art. 59 da Lei n"' 4.923, de 
23-12-65, não tem tido uma aplicação generalizada como 
seria desejãvêl. _ 

O_ Presente pi-ojeto tem em mira, por isso, agilizar fun
cionalmente o auxílio desemprego, bem como aumentar 
os r~cursos que nele podem ser aplicados. 

Qt.iaOtO às fontes de reforço desses recursos, temos os 
2 (dois) dias de trabalho, que, sem contar o 139 salário, 
representam 5,48% de remuneração anual dos assalaria
dos ou 0,46% da mensal, em proporção um pouco maior, 
ou 0,05% dos empregados, sobre o montante dos lucros 
distribuídos". 

Preocupa-se, ademais, o projeto em criar uma Comis
são de Controle e Normatização do FAD (CONFAD) 
- Ministérío do Trabalho, para fiscalizar a aplicação 
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correta dos re.cursos do Fundo e aprovar as normas de 
seu funcionamento, constituída por 9 (nove) membros, 
cada um com seu suplente, distribuída de forma triparti
te com 3 (três) vogais e 3 (três) suplentes, representando 
O- GovernO Federal, os empregadores e os empregados; e 
nomeados pelo Presidente da República, sendo que o 
serviço prestado por estes vogais e suplentes será consi
derado relevante e não será remunerado. 

CumPre ressaltar que o Auxílio Desemprego, criado 
pelo art. 5'1 da Lei n" 4.923, de 1965, será concedido par
cial ou integralmente em vales d_e alimentação (valim), à 
opção do desemprego, que darão direito a um abatimen
to de 10% (dez por cento) nas empresas em que forem fei
tas as oompras. 

Ao projeto foi apresentado a Emenda Íl_~' 1-ÇCJ, obje
tivando a eliminar, no·caput do_art. 111, a exPressão •• ... 
enquanto perdurar a atual crise ec:onômiC_O-financeira re
cessiva ... ," dada à dificuldade de se delimitar Ou concluir 
que, em dado momento, a crise foi vencida, já que a his
tória pátria (o comentário ê nosso) é prenhe de crises aiti
da não vencidas, e por conseqUência leflha t~rmo as _con
tribuições instituídas, o que poderá ser feíto via Legisla
tivo a qualquer tempo. 

Considerando os aspectos de interesse público, conti
dos no projeto, capazes de amparar os desempregados 
com auxílio pecuniário para enfrentamento das agruras 
da perda momentânea do ganho assalariado, somos, no 
mérito, pela aprovação do projelo e da Emenda n~> 1-
CCJ. 

Sala das Comissões, em 4 de abril de 1984. -Fábio 
Lucena, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Martins 
Filho - Alfredo Campos - Carlos Alberto. 

PARECER N• 887, DE 1986 

Da Comissão de Economia 

Relator~ Senador Benedito Ferreira 

Apresentado pelo Senador Roberto Campos, o proje
to de lei do Senado ora sob exame visa a reforçar finan
ceiramente o Fundo de Assistência ao Desempregado, 
criado pelo art. 61' da Lei n'i' 4.923, de 23 de dezembro de 
1!165. 

Segundo o arl. 1 'i' dessa proposição, a suplementação 
pretendida far-se-â por intermédio de duas contri~ 
buições. Uma, dos empregados e dirigentes em ativida~ 
des contínuas, em uma mesma empresa, há rnáís de um 
ano, e correspondente a dois dias de trabalho anuais. A 
outra, de 0005% (meio por mil) mensais dos lucros dos 
empregadores distríbuí~os no exerc_ício anter_ior. 

O projeto cria a Comissão de Controle e Normati~ 
zação do Fundo de Assistência ao Desempregado, CON~ 
FAD, destinado a fiscalizar a aplicação correta dOs-re
cursos do Fundo e aprovar as normas de seu funciona~ 
menta (art. 2~'). Os parágrafos, sete ao todo, desse artigo 
tratam da constituição da CONFAD e da relação dessa, 
em termos de assistência administrativa, com o Departa~ 
menta Nacional de Mão-de-Obra. 

O artigo seguinte (39) refere-se ao auxílio desemprego, 
AUDES: 

Esse· auxflio desemprego, segundo o art. 41', poderá ser 
dado, parcial ou integralmente, em vales de alimentação 
(VALIM), à opção do desempregado. Esses vales dão di
reito a um abatimento de lO% (de:?: porcento) nas empre
sas em que forem feitas as compras; a empresa que os re· 
ceber se qualifica para receber a importância correspon· 
dente do órgão gestor do Fundo no Sistema da Previdên· 
cía Social, ou compensar na declaração do Imposto de 
Renda, do imposto retido na fonte,, depois de corrigido 
monetaríamente, o valor do VALIM recebido (parâgra• 
fos I~> e29). No caso do ressarcimento do VALIM às em· 
presas, o órgão gestor do FAD providenciará a sua efeti· 
vação por intermédio da rede bancária (art._ 49, § 3~'). 

Justificí:lndo a iniciativa, o Senador Roberto Campos 
observa que as medidas relativas ao problema do deSem
prego tendem, ou "a evitá-lo ou a criar novas formas de 
emprego ... Ao lado disso, não sendo "simples e de rápi
da efetívação" a forma natural de amparo ao dCsempre
gado em sua fase difícil -a implantação do seguro de
semprego, também "o auxílio criado pelo art. 5~> da Lei 
nf" 4.923, de 23-12-65, não tem tido uma aplicação gene
ralizada como seria desejável". 

Daí o projeto ora sob análise, voltado à agilização 
(funcionalmente) do auxílio desemprego e ao aumento 

. dgs "recursos que nele podem ser aplicados". 

DIÁRIO DO CàNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Na Comissão de ConstituiçãO_ e- Justiça; parecer do Se
nador Helvfdio Nunes aprovou o projeto, com emenda 
supressiva da expressão "enquanto perdurar a atual crise 
ec_onÇ)mica recessiva" constante do artigo 11' 

A seguir, relatando a matéria n? Comissão de Legis
lação Social, o Senador Gabriel Hermes suscitou dúvi
das quanto ~ juridicidade e constitucionalidade da pro
posição, embora respeitando o pronunciamento do ór
gão técniCo competente para esse tipo de análise. Por 
fim, criticando o alcance do projeto e a forma de contri
buição nele proposta, opinou pela sua rejeição, no que 
foi acompanhado pela unanimidade dos votos presentes 
à reunião. 

Apreciando o m~rito da proposição e considerando 
"os aspectos de interesse público, contidos no projeto, 
capazes de amparar os desempregados co1_11 auxílio pecu
ni~rio para enfrentamentodas agru_ras da perda momen
tânea do ganho assalariad_o", a Comis-são de- Serviço 
P_úblico Civil votou Pela aprovaÇãO da matéria, relatadã., 
na Õportuilidade, pelo Senador Jorge Kalume. 

A Lei n'i' 4.923, de 23 de dezembro de 1965, no seu art. 
5~. autorizou o Poder Executivo a instituir uril Plano de 
assistência aos trabalhadores desempregados ou que ve
nham a se desempregar: Além dessa assistência específi
ca, no entanto, a Lei n'i' 6.181 de 11 de dezembro de 1974, 
incluiu outras atividades, tais como: I) Treinamento e 
aperfeiçoamento de mão-de-obra, II) Colocação de tra
balhadores, III) Segurança e higiene do trabalho, IV) 
Valorização da ação sindical, V) Cadastramento e orien
tação profissíóiial de imigrantes, VI) Programas referen
tes à execução da política de salários e VII) Programas 
especiais visando ao bem-estar do trabalhador, todos es-: 
ses- sete itens, na divisão dos recursos do Fundo de Assis
tência ao Desempregado. 

Por sua_vez, o_ Dec_reto-lei n'i' l.l07, de 18 de junho de 
1970, "considerando a situação excepcional provocada 
pela seca no Nordeste do País", acresceuum parágrafo 
ao artigo 59 da Lei n<;o 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 
o qual autorizou o Ministro do Trabalho e Previdência 
Social a prestar ajuda financeira a trabalhadores desem
pregados. 

Pela Lei n~" 4.923, de 23 de dezembro de 1965, a inte
gralizaçào do Fundo seria feita por intermédio de uma 
coiltribuiçãõ das empresas de 1% (um por cento) sobre o 
total da remuneração mensal paga aos empregados, não 
computado o 131' salário, e por 2/3 (dois terços) da conta 
"Emprego e Salário". Esta última, basicamente, partici
pa em 20% (vinte por cento) da arrecadação da contri
buição sindical total depositada na Caixa Económica Fe
deral. 

Cabe observar que a Lei n'i' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, extinguiu a contribuição de 1% (um por cento), de
vida pelas empresas, e referida no parágrafo acima. 

Quer dizer, a fonte-de recursos do Funda de Assistên
cia ao Desempregado, no momento, decorre da contri
buição sindical arrecadada conforme o disposto no 
Capítulo III da Consolidação das Leis do Trabalho (da 
contribuição sindical). 

Importa esclarecer, no tocante à contribuição_sindical, 
que esta, de acordo com o art. 580 da COnsolidação das 
Leis do Trabalho, é recolhida anualmente, de uma só 
vez; de empregados, agentes ou trabalhadores autôno
mos, profissionais liberais e empregadores. 

-A dos empregados corresponde à remuneração de um 
dia de trabalho, qualquer que seja a forma dessa; de 
ag<;ntes ou trabalhadores autónomos e profissionais libe
rais, 35% do maior valor de referência; dos empregado
reS, uma importânCia proporcional ao capital social re
gistrado da firma ou erilpresa, em alíquotas aplicáveis se
gun-do a tabela seguinte: 
Çlasses de capital Alíquota 
L atê 150 vezes o maior Valor 
de Referência 0,8% 
2. de 150 a 1500 vezes o maior Valor 
de Referência 0,2% 
3. de 1500 a 15000 vezes o maiOr Valor 
de Referência 0,2% 
4. de 15000 a: 150000 vezes o maior Valor 
de Referência _ O, 1% 
5. de 150.000 a 800.000 vezes o maior Valor 
de Referência 0,02% 

Neste caso, a contribuiçã-o das classes de capital mais 
altas corresponderá "à soma da aplicação das alíquotas 
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sobre a porção do capital distribuído em cada classe, ob
servados os respectivos limites". Por outro lado, a con
tribuição mínima dos empregadores não deverá ser nun
ca inferior a 60% do maior valor de referência. 

Da arrecadação da contribuição sindical total, os cré-
ditos_serão efetuados da seguinte forma: 

I -5% para a confederação correspondente; 
II- 15% para a federação; 
III- 60% para o sindicato respectivo; 
IV~ :lO% para .. COnta &pCCiãl Elnprego e Salário". 
Cabe dizer que o art. 590 da CLT destina à "Conta Es-

pecial Emprego e Salário", na falta de entidades sindi
cais de grau superior, o percentual que: àquelas caberia(§ 
29), e não havendo sindicato, nem entidade sindical de 
grau superior, o valor integral (§ 39). 

A aplicação desses critérios existentes resultou, em 
I ?83, numa distribuição de recursos da ordem de CrS 
f4.342_._369.84l,ÓO (quatorze bilhões, trezentos e quaren
ta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil e oito
centos e quarenta e um cruzeiros) para a Conta -Especial 
Emprego e Salário. 

Esse valor correspondeu a aproximadamente a 21% 
(vinte e um por cento) do total da contribuição sindical 
distribuída no referido ano. 

De acordo com a Lei n'i' 4.923, de 1965, a integrali
zação do FAD será feita com 2(3 (dois terços) da Conta 
Emprego e Salário. Ou seja, assim para a FAD, do total 
anteriormente distribuído, teríamos CrS 
9.561.579.894,00 (nove bilhões, quinhentos e sessenta e 
um milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos 
e noventa e quatro cruzeiros), no ano de 1983. 

O art. 59,§ 111, da Lei 4.923, de 1965, limitou a 80% do 
salário mínimo local e ao prazo de seis meses, a assistên
cia ao desempregado. Regulamentando essa parte da 
Lei, o Decreto n~" 58.155, de 5-4-1966 fixou em 50% do 
salário mínimo devido e em três meses, a assistência a ser 
aplicada a cada trabalhador desempregado. 

O maior salário mínimo do País, a 1-11-1983, era de 
CrS 57.120,00. CinqUenta por cento desse valor é Cr$ 
28.560,00, quantia que resulta, quando paga durante três 
meses, em Cr$ 85.680,00. 

Mais de 111 .. 000 trabaJhadores teriam sido atendidos, 
só em 1983, caso os recursos disponíveis tivessem a apli
cação estabelecida no texto legal original. 

O desemprego aberto, segundo o IBGE, nas seis prin
cipais ãreas metropolitanas do Paísj era de 691.206 pes
soas, no mês de dezembro de 1983. 

Quer dizer, urna parcela de aproximadamente 16% dos 
desempregados no mês citado teria sido assistida, com 
vantagens, sem dúvida alguma, em termos sociais. 

No entanto, em decorrência da Lei n~' 6.181, de 11 de 
dezembro de 1974, esses recursos foram subdivididos, 
distribuindo-se por sete outras atividades. Portaria da 
Secretaria de Planejamento, de n~' 68, de 24 de maio de 
1983, ao propor ""'"a primeira reformulação do orçamento 
próprio do Fundo de Assistência ao Desempregado -
FAD, vinculado ao Ministério do Trabalho, para o 
exercício financeiro de 1983", estabeleceu o Programa de 
Trabalho desse Fundo, onde, para um total de recursos a 
ser aplicado, de Cr$ 2.797.069.000,00 (dois bilhões, sete· 
centos e noventa e sete milhões e sessenta e nove mil cru
zeiros), coube à Assistência Financeira ao Trabalhador 
Desempregado, a quantia de Cr$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de cruzeiros), ou seja, perto de 3,6%. 

Portanto, verificamos que se há, de um lado, carência 
de recursos (frente à magnitude do problema de desem
prego), de outro, oabservamos uma aplicação inadequa
da de meios financeiros cuja destinação primeira se diri
giu para atender o trabalhador desempregado. 

Cabe assim porfiar no sentido de que sejam aplicados, 
na sua integralidade e sem quaisquer desvios, os recursos 
da FAD para a redução dos males resultantes do desem
prego. Isso porque a garantia de renda que daí decorre 
importa, na medida em que retorna ao sistema económi
co, quase ao mesmo tempo em que ê recebido sob a for
ma de consumo. 

Sendo assim, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n~' 133, de 1983, com a seguinte 

EMENDA N• 2-CE 

"O art. 6~' do Projeto de Lei do Senado n~> 133, de 1983, 
passa a ter a seguinte redação: 
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Art. 69 fica revogado 0 art. 41' da Lei n9 6J8r 
de 11 de deze!Tl~!:_O_ de 1974 e demais disposições 
contrãrio à presente Lei". 

Saia das Comissões, 31 de maio de 1984.- Severo Go
mes, Presidente eventual - Benedito Ferreira, Relator 
- José Fragelli - Cid Sampaio - Roberto Campos, sem 
voto - Jorge Kalume. 

PARECER N• 888, DE 1986 
Da CoMissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Trata-se de Proposição oferecida pelo ilustre Senador 

Roberto Campos que visa a reforçar financeiramente o 
fundo de Assistência do Desempregado e a instituir o 
Vale de Alimentação- VALIM. 

Sobre a medida manifestaram-se as CoinisSões de 
Constituição e Justíçã., de Legislação Social, de Serviço 
Público e de Economia. 

A primeira opinou pela aprovação da matéria tendo 
apresentado emenda que suprime do art. 1"' a expressão: 
..... enquanto perdurar a atual crise económica recessi
va". 

A segunda pronunciou-se pela rejeição do projeto, ao 
passo que as duas últimas propuseram a sua aprovação, 
sendo que a Comissão de Economia ofereceu emenda al
terando a reda_ção do art. 69 para, expresamente, revogar 
o art. 49 da Lei n"' 6.181, de 11 de dezembro de 1974. 

Cabe-nos, nossa oportunidade, a análise da matéria 
sob o prisma financeiro. 

A providência, em síntese, busca atribuir ao Fundo de 
Assistência ao Desempregado, meios para que venha ele 
a desempenhar, com mais eficiência, as funções que lhes 
são conferidas pela legislação pertinente, no sentido de 
prestar assistência ao trabalhador que se acha desempre
gado. 

Para fazer face aos díspêildióS-dCcorreiltes dos planos 
tendentes a prestar assistência a grande parcela de de
sempregados no País, prevê o Projeto a exigência de çon
tribuição corespondente a 2 (dois) dias de trabalho 
anuais dos empregados e dirigi::ntes qUe- coritêin- Com 
mais de um ano de serviço e de 0,05 (meio por mil por 
cento) mensais sobre o lucro das empresas distribuídos 
no exercício anterior. 

Por outro lado, autoriza que o auxílio desemprego 
(AUDES), criado pela Lei n"' 4.923, de 23 -de dezembro 
de 1965, seja pago;-parcial ou iritegralmente, vales de ali
mentação (VALIM). 

O projeto, inegavelmente, contém grande relevância 
social uma vez que o seu alcance no seio de classe traba
lhadora é grande, ainda mais quando se mantém altos 
níveis de desemprego, não obstante as últimas medidas 
económicas adotadas pelo Governo. 

Não prevendo aumento de despesa pública nem atri
tando com qualquer princípio de ordem jurídica, não Ve
nios como deixar de concluir pela api-Ovação do PrOjeto 
em exame. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1986. - Carlos 
Lyra, Presidente em exercício- Jorge Kalume, Relator 
- João Calmon - Octávio Cardoso - José Lins -
Martins Filho- Benedito Canellas- Jaison Barreto -
Cid Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Hã ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Brasil, ao despertar neste dia, sentiu mais uma vez 
que seus filhos, construtores da imensa Pátria, tinham 
por antecipação, na alma e no cêrebro, os mandamentos 
cívicOs do inolvidável patrício Coelho Neto, isto é: 

''Honra a Deus, amando a Pátria sobre todas as 
coisas por no-la haver Ele dado por berço, com tudo 
o que nela existe de esplendor no Céu e de beleza e 
fortuna na Terra". 

Refiro-me, na oportUnidade, ao eminente braSileiro 
Luíz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o Mare
chal Duque de Caxias, que, nesta "data do seu natalício, 
estâ sendo relembrado pelos relevantes serviços presta-
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dos, como militar e como político. Di~~~e-ia que nasceu 
sofdado pela sua origem, mesmo porque 

"Dentro do seu próprio lar, tem o jovem cadete 
um modelo de verdadeiro soldado, nas suas quali
dades precípuas de honradez, austeridade, discipli
na e fetíchista preocupação do cumprimento do de
ver. E o próprio pai." 

Nesta linha, forjou o seu carâter intocável e -cOmo pa
radigma para sua vida e de quantos o acompanharam e 
sempre recompensado pelos triunfos inigu3Táveis con- · 
quistados nos campos bêlico e político. 

Sílvio Romero registrara com acerto e justiça: "O ve
lho General esteve na altura de seus renome". E _nele 
confiava o Império do respeitável e digno D. Pedro e 
graças ao tato de Duque de_ Caxias todas as pendências 
foi-am sofucionadas satisfatoriamente, evitando as tricas 
e o ódio, dentro de uma conduta de verdadeiro magistra
do, tendo por princípio que todos os brasileiros sao ir
mãos. 

E essa sua tese não foi diferente ao proclamar ao povo 
maranhense: "Ignoro os nomes de vossos partidos políti
cos", como forma de pacificar os ânimoS e impor-se aos 
mais exaltados ou ao reafirmar que "Minha espada não 
tem partidos, porque ela serve à Nação". 

Este modelo continua contagiando seus seguidores e 
haverá de continuar como exemplo dos mais dignos. Por 
isso, as suaS qualidades o elevaram ao altar da Pátria, 
tornando-se Patrono máximo do Exército, como forma 
de perpetuá~ lo pelos séculos afora. Por espelhar uma rea
lidade, por exprimir a personalidade do verdadeiro líder, 
não poderei deixar de repetir o que escreveu a seu respei
to um dos seus biógrafos: 

"Nunca homem, com tanta glória, foi- a essa 
glória tão superior; nunca homem com tamanho 
mérito, do seu mérito se orgulhou jamais; nunca ho
mem com tantos e explendentes virtudes, evitou as 
tentações e as lisonjas; nunca homem de tanta gran
deza reuniu tal grau de modéstia e bondade; nunca 
homem com t,anto engenho e saber, sentiu menos fi
láucia; nunca homem, com tantas razões para se or
gulhar de si mesmo, de si mesmo nunca se orgu
lhou''. 

Relembiar Caxias fem o sentic!O caraCtefí.StiCo- do -
exemplo a ser imitado por todos os seus patrícioS-CiViS oU 
militares, forma de mantê-lo bem alto na gratidão pelo 
que realizou em prol da grande Pátria brasileira, em es
pecíal neste mundo onde o egoísmo avassalador tenta so
terrar os valores e as nações bem intencionadas. Por isso, 
e mais uma vez advogamos a segurança e esta só poderá 

-Ser alcançada com as nossas Forças Armadas preparadas 
para a guerra, porém voltadas para a paz, "Marinha, 
Exército e Aeronâutica, unidadas na missão básica de ze
lar pela segurança da Pátria, constituem o fator vital 
aglutinador das grandes forças que integram e sustentam 
a Nação". 

Valho-me da oportunidade da grande festa de con
graçamento, para saudar o Exército Nacional na pessoa 
do seu Líder, S. Ex• o Ministro General Leónidas 
Gonçalves. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A Mesa 
se associa à homenagem que acaba de ser prestada pela 
palavra do Senador Jorge Kalume ao "Dia do Sol~ado", 
na data que lhe é dedicada, na pessoa do Patrono do 
Exército Luís Alves de Lima e Silva, Caxias, consideran
do que o pronunciamento do Senador Jorge Kalume ex
pressa os sentimentos do'Senado Federal, sempre atento 
ao culto dos vultos maiores da Nacionalidade brasileira 
até porque as Forças Armadas sempre se mantiveram, 
atra"\-'~s dos tempos, como sentinelas avançadas na defesa 
da nossa Soberania e da segurança internã. Daí_por que a 
Mesa subscreve o pronunciamento do Senador Jorge 
Kalume, e o tem como a sua posição em relação às 
Forças Armadas e a homenagem à mem6ri3. de Luís Al
ves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Passa-se 
à 
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Eine"nda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n"' 135/86; Requerimentos n"'s 266, 304 e 303/86; 
e Projetas de Lei do Senado n"'s 258/85 e 205/80, ficam 
com a apreciação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
_ art._ 195, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado_ n9 80, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Cãrneiro,- que altera dispositivo da Consoli
dação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 
~O horas semanais a jornada de trabalho (dependen-

-- do de- Pareceres das Comissões de Constituição e 
Tustiça e de Legislação Social). 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Sobre a 
mesa; parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
que será lido pelo Sr. !9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 889, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 80, de 1984, que "altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho". 

.Relator: Se~;~ador José Fragelli 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, altera a redação do artigo 58 da Con
solidação das Leís do Trabalho, com o objetivo de limi
tar em 40 (quarenta) horas a jornada semanal de traba
lho. 

A medida, no mérito, é de reitWante interesse social, 
mormente em se considerando que, ademais de ampliar, 
como já se faz em quase todos os países, o período desti
nado_ ao de_~canso e lazer, vem abrir perspectivas de am
ptiação do próprio mercado de trabalho, retirando mi
lhares de jovens do desemprego e da desesperança. 

Diante do exposto e como inexistem, oUtrossim, obs
táculos quanto à juridicidade e constituciOnalidade, nos
so parecer é pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1984. -
Helvídio Nunes, Presidente- José Fragelli, Relator
Guilherme Palmeira - Morvan Acayaba - Hélio Guei
ros - Pedro Simon - Jutahv Ma2alhies - Passos Pôr
to. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- O pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela 
constitucionalidade e_ juridicidade do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao 
nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão 
de Legislação Socí3..1. 

O SR. N1VALDO MACHADO (PFL- PE. Para 
proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem a esta ComiSsão para ser apreciado o projeto de 
lei em epígrafe, de autoria do eminente Senador Nelson 
Carneiro, propondo nova redação para o art. 58 da Con
solidação das Leis do Trabalho, com o objetivo de fixar 
em quarenta horas a jornada semanal de trabalho~ Em 
face da proposta, ficaria assim redigido o mencionado 
artigo. 

"Art. 58. A duração normal do trabalho, para os 
empregados em qualquer atividade privada, não ex
cederá de 8_(oíto) horas diárias, limitada a jornada 
semanal a 40 (quarenta) horas, desde que não seja 

_ fixado expressamente outro limite." 

Da transcrição su-pra vê-se que a limitação daj_ornada 
semanal de trabalho em quarenta horas representa a re
gra geral, permanecendo a po-ssibilidade de exceções, nos 
termos da _expressão "desde que não seja fixado expres
samente outro limite", constante do artigo, in fine. 

De nossa parte gostaríamos de salientar que a idéia 
apresenta-se como deveras oportuna, se considerarmos a 
crise ec_onômico-financeira pela qual atravessa o País, 
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com uma acentuada e crescente demanda de novos em
pregos. Com efeito, se aprovada a prOposiÇão -sob exa
me, certamente que haverá um considerável desafogo no 
mercado de trabalho, pois a demanda ensejará melhor 
adequação, face ao incremento de novos empregos de
correntes da diminuição da jornada semanal de trabalho. 

Por outro lado, a adoç-do de uma jornada de trabalho 
semanal reduzida sempre representou não apenas uma 
reivindicação dos trabalhadores brasileiros, manifestada 
por intermédio de suas entidades de classe, mas tambêm 
uma forma de minorar certos aspectos ligados ao proble
ma de higiene e medicina do trabalho, ocasionados pela 
fadiga laboral, de que tanto se têm preocupado juslabo
ralistas de renome, em congressos, conferências, simpó
sios, seminários e outros conclaves. Sem dúvida; o ideal 
de urna jornada semanal de trabalho reduzida ocasiona 
vantagens para os próprios empregã.àores, na medida em 
que o operário, que trabalha menos horas semanalmen
te, dá o máximo-de si mesmo, por saber que terâ mais 
tempo não apenas para ficar perto de sua família, mas 
também para organizar uma forma de lazer mais condi
zente com sua situação de assalariado. 

Por último, deve ser destacado o fato de que a tendên
cia univers~l do juslab_ora_i_is_mo é no sentido da dimi
nuição da jornada de tiã:balho, seja semanal, seja diária, 
pois princípiOS de medicina e segurança do trabalho têm 
indicado qu~ o trabalhador numa jornada m_enor é per
feitamente- ciPaz de produzir em melhores condições e 
com ótimoS-rendimentos, equiparados mesmo _a Uilfã~jor
nada mais ampliada e, obviamente! por via de conse
qüência; exâasliva~ -e ·ponsSOmesmo~pi'ejudTCíal a am
bas as partes diretamente interessadas --empregadores e 
empregados. 

Por estes motivos, nosso voto é pela aprovação do 
projeto de lei sob exame, em face de sua conveniência e 
oportunidade. __ 

t_o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiu~?e) - O parecer 
da Comissão de Legislação Social é [avorâvel ao projeto. 

Completada a instrução da niatéria,_passa-se à discus
são _do projeto, em primeiro tutno. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Peço a palavra, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador -Luiz Cavalcante, 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL - A L. Para dis-· 
cutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Projetos de redução de jornada de trabalho, de anteci
pação d"i:: aposentadorias, de majoração de proventos e 
outros que tais têm sempre rápida aprovação do Con
gresso Nacional, o que deixa para o President_e da Re
pública o antipático papel de "lobo mau", ao ter que ve
tar a maioriã dessas -proposições. 

Ao nosso cômodo posicionamento, face a esses proje
tas, contrapõe-se a incômoda crítica da imprensa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não haven
do mais quem queira fazer uso da palavra, encerro a _dis
cussão. 

A votação fica adiada, Por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está esgota
·da a matéría constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. 
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun

cia o seguinte discUrso.)- Sr: Pi-esiàe:rlte, Srs. Senado
res: 

Através de mensagem dirigida à egrégia Assembléia 
Legislativa, o Governador de Pernambuco pro-pôs a 
criação do "Conselho Estadual de Direitos da Mulher". 

O órgão objetiva promover, no plano estadual, políti
ca destinada a eliminar a discriminação da mulher e 
assegurar-lhe plena participação nos diversos setores de 
atividade da sociedade brasileira. Com sua criação, Per
nambuco- antecipa-se· aos demais EStados no reconheci
mento de que à mulher não podem ser negados certos di
reitos, ao mesmo tempo-em que lhe devem ser atribuídos 
encargos e responsabilidades condizentes com sua capa
cidade intelectual e profissional. 
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E bem verdade que a mulher brasileira, a partir da 
Carta Magna de 1934, vem, paulatinamente, conquistan
do espaços, lutando pelos direitos que, infelizmente, por 
vezes lhes são negados ou restringidos. 

As conquistas nos campos do Direito Constitucional, 
Civil, Penal, Prac_eiiS.ual, Trabalhista, etc,, representam 
um grande avanço para toda a Humanidade, 

Ocorre, porém, que subsistem certas e inexplicáveis di
ferenciações, que não encontram razão de ser nem justi
ficativa lógica. 

É o que ocorre - para citar dois exemplos - um no 
setor salarial e outro em relação à escolha de titulares 
para os mais altos cargos na área administrativa, tanto 
privada quanto pública. 

Em nossos Tribunais, as mulheres são raras exceções. 
N_o próprio Poder Legislativo, inclusive nas Assembléias 
e Câmaras de Vereadores, constituem elas honrosas prc> 
senças. 

Convém lembrar que, em todos os países do mundo, 
em uns mais do que _em outros, de acordo com levanta
mentos da ONU no "Ano Internacional da Mulher", as 
mulheres são responsáveis por 2/3 (dOiS--terços) di-fOrça 
de trabalho e recebem remuneração bem inff:ríor à atri~ 
buída ao homem. 

Por outro lado, segUndo a mesma publicação, as mu
lheres são possuidoras de apenas 1% (_um por cento) das 
propriedades privadas do mundo. 

No Brasil, no que toca à educação, observa-se que cer
ca _d·e 60% (sessenta- por cento) das vagaS do·s cursos uni
versitários são preenchidos por mulheres. 

Daí a indagação: como se justifica a -reduzida particí.: 
pação da mulher nos rendimentOs advindes- do -trabalho? 

Para muitos estudiosos e teóricos, uma das razões ad
vém do tipo de atividade exercida pelas mulheres e ho
mçns. Enquanto estes seguem cursos técnicos e científi
cos, as mulheres dedicam-se, em sua maioria, ao magis
tério, às atividades pedagógicas e a profissões correlatas. 

Não nos cabe uma análise mais aprofundada do tema. 
O que desejamos registrar, e o fazemos com satisfação, 

é o fato de que a mulher brasileira vem tomando cons
ciência de seu relevante papel na hora presente e a cada 
dia vem ocupando maiores espaços. 

E a mulher pernambucana, que há muito tempo já 
vem marcando sua presença na vida pública e particular 
do Estado, a partir da entidade recém-criada, saberá ofe
recer maior contribuição para um mundo melhor, em 
que tenham seus direitos respeitados na compeÜção com 
o homem, todos em busca de uma sociedade mai~ justa, 
livie, democrática, fraterna e cristã. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Coricedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CESAR CAIS (PDS - PE. Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Só acredito que um país possa desenvolver-se através 
de uma liderança competente. Daí por qll:e, quando ftz o 
"Governo da Confiança", no Ceará, incentivei a edu
cação e a cultura. Entre as inúmerãs obras feitas nestes 
setores, desejo destacar a construção, mo-ntagem e ope
ração da "TV-EDUCATIVA", a criação da Universida
de Estadual do Ceará e a coriStrução do Centro de _ _con
venções. -TrãllsfOrmei, na época, Fortaleza em um dos 
pólos dos congressos nacionãiS; visand_o prepir:ai- eni 
massa a liderança cearense e modificando o sistema de 
poucos jovens universitários ou pequeno númerõ de p-ro
fissionais de nível superior que pudessem ter acesso à 
evolução das técnicas de suas profissões pelo fato do difí
cil deslocamento para o Sul do País. 

Como Governador ou Ministro de Estado, sempre 
apoiei, dentro do razoável, os cursos de pós-graduação 
no País, ou no exterior. Por isso, uso da tribuna do Sena
do para solicitar do Presidente José Sarney que autorize 
ao Ministro FunarO a modificar a parte do decreto-lei 
que trata do "depósito compulsório" para a compra de 
dólares, objetivando a remessa de divisas para professo
res que estão fazendo cursos de mestrado _ou pós
graduação no exterior, através de bolsas de eStudo ofi
cialmente concedidas. 

Na realidade, Srs. Senadores, referidos bOlsistas estão 
passando extrema dificuldade rio exterior, ou pela demo
ra da liberação da remessa de divisas por parte do Banco 
Central, e agora porque o montante em moeda nacional, 
que as famílias têm de complementar a bolsa de estudos, 
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está sendo onerado com os 30% estabelecidos pelo "de
póStto compulsório", uma vez que, no caso de divisas, 
não é restituível. 

Este assunto vem sendo tratado pela Associação de 
Docentes do Ensino Superior e, ao que me consta, sem 
soluçãoA Esta é a razão do meu apelo. 

Desejo, Sr. Presidente, ao final do meu pronunciamen
to, na qualidade de militar, dirigir-me aos companheiros 
de farda para ressaltar o importante_ papel que desempe
nham as Forças Armadas no contexto nacional e 
congratular-me com o Ministro do Exército, pelo trans
curso, hoje, do "Dia do Soldãdo'', ·· 

Reverencio, igualmente, a memória de Duque de Ca
xias, "Patrono do Exército Brasileiro", pelos inesquecí
veis exemplos de bravura e acentuado amor à pátria, 
constituindo-se em um dos mais fest~jados vultos da nos
sa História, 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (JorgeKalume)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

I 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 135, DE 1986 

(Em Regime de Urgência- Art. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~>l35, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal; tendo 

-PARECER ORAL, proferido -em plenário, da Co
missão 

- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, contrârio. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 266, de 
1986, dê autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição1 combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci_
mento, perante o Plenário do Senado. do Senhor Minís
tro de _Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar iSClai-e<:lmentos sobre ã aplicação, no cainpo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
institUído pelo Decreto-lei n~> 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição;c-ombinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenârio do Se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n~' 2288, de 23 de julho de 1986. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 303, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Riddad-; solicitando, nos termos- do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se--
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nado, do St::nhor Ministro de Estado dá- Reforma 
Agrária, Dante de Oliveira, a fíin de prestar esclareci
mentos sobre os critéríos de desapropriação e implan
tação da reforma agrária. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem, que dispõe s-obre prazo para restituição do lm
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n9 1-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n<? 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorável. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 195, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 80, de 1984, de autoria do Senad-or Nelson Car
neiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas semanais a 
jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n9 889, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade,; 
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, da 
Comissão de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos) 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENTAR 

Ata da Reunião da Comissão Deliberativa, 
realizada em 18-6-1986 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e seis, reúne-se em 

Terça feira 26 3015 

sua Sede a Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar, presentes os Senhores Sena
dor Salri.anha Derzi, Presidente, Deputados José Penedo, 
19-Vice-Presidente, Jorge Uequed, Secretário, e João Re
belo, Tesoureiro; Senadores Aloysio Chaves, Membro 
do Conselho Interparlamentar, Amaral Peixoto, Murilo 
Badaró e José Uns; Deputados Daso Coimbra, Ruben 
Figueiró, Joacil Pereira, Epitácio Cafeteira, Bonifácio de 
Andrada, Marcelo Unhares, Edison Lobão, Ubaldo Ba
rêm e Homero Santos. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos e comunica que a 
presente reunião fora convocada para examinar a consti
tuição da Delegação que participará, de seis a onze de 
outubro próximo, da 76~ Conferência Inlerparlamentar, 
a realizar-se em Buenos Aires. Por proposta do Deputa
do Ubaldo Barém, a Comissão concede delegação de po
deres ao Presidente para, de comum acordo com os Pre
sidentes das duas Casas do Congresso Nacional, consti
tuir a Delegação à Conferência de Buenos Aires e, tam
bém, as demais Delegações que se fizerem necessárias 
para atender a compromissos internacionais do Grupo, 
até a expiração do mandato da atual Comissão Diretora, 
em trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete. Resolve, ainda, ruar a ajuda de custo para os 
membros da Delegação à Conferência de Buenos Aires 
em hum mil e quinhentos dólares americanos e conceder
lhes passagem Brasília-Rio-Buenos Aires, ida e volta, em 
classe executiva. Nada mais havendo a tratar, suspende
se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os traba
lhos_, é a mesma lida e aprovada. Eu, , Se
cretário, lavrei a presente Ata, que irá a publicação. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 214• SESSÃO, EM 26 DE AGOs
TO DE 1986 

LI --ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Uitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~" 192/86, de àlitoria dO 
Sr. Senador Cesar Cais, que estabelece percentual 
mínimo- para pre-enchimentO -de vagas no Serviço 
Público Federal, Estadual e Municipal, por deficíenw 
tes físicos. 

I .2.2 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Oficio n~" S/18/86 (il-,. 991/86, 

na origem), do Sr. Governador dó Estado doMara· 
nhào, soHcitando autorização do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 40,800,000.00, 
para os fins que especifica. 

- Referente a aprovação pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, do parecer do 
Deputado Haroldo Sanford favorável à Mensagem 
n9 303/86, em que o Senhor Presidente da República 
solicita autorização para ausentar-se do País, no 
período compreendido entre os dias 8 e 14 de se
tembro vindouro, a fim de visitar os EstadoS Unidos 
da América. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR MARTINS FILHO- Assassinato d-0 
Sr. José Cosme da SifVa. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Defesa do 
aproveitamento de servidores requisítados para pres
tar serviços à Justiça- Eleitoral do Estado de Pernam
buco. 

SENADOR C ESA R CALS- Apoio a projeto de 
(ei que exige a redução da jornada de trabalho dos 
ferroviários, para 72 horas semanais. 

SUMÁRIO 
SENADOR ODAC!R SOARES - Colocações 

sobre requerimento de autoria do Senador Enéas Fa
ria, criando Comissão de Senadores para realizar vi
sita às instalações de campo militar na Serra do 
Cachimbo - PA. · 

SENADOR JOSE /GNÁC/0 FERREIRA - lm
_Q_ortância da participação popular nas próximas 
eleições. Medidas que serão adotadas visando o me
lhoramento do setor de exportações e importações rio 
_Estado _do Espfrito Santo. Plano Agrícola implanta
do pelo Governo Federal. 

1.3-0RDEM DO DIA 
- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 

de Lei do Senado n~" 135/86, que fiXa- o número de 
candidatos que os partidos polítiCos poderão regis
trar _nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
me de urgência.) Votação adiada, por falta de quo
rum. 

- Requerimento n'i' 266/86, solicitando nos ter
mos do art. 38 da Constitui9ào, combinado com o 

. item I do art. 418, d9 Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
MinTstrOode Estado da Faze"ndil., Dilson Funúo, -a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-Ter n'i' 
2.288, de 23 de julho- de 1986:Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requeriment-O n9 304/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, co~binado com o 
item I do arL 418, do Regimento Inteino;-o coinpare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
PfesfdêriCíã-da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimento sobre os critéríos para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado peiO-Decreto-lef 

n'i' 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 303/86, de autoria dos Srs. Se
nadores Alaor Coutinho e Jãmil Haddad, solicitando 
o comparecimento perante o Plenário do Senado, do 
Sr. Ministro de Estado da Reforma Agrária, Dante 
de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre os 
critérios de desapropriaç-do e implantação da reforma 
agrária. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votatão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~" .205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Vota~o adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

I .3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

L4- ENCERRAMENTO 

2- REPUBLICAÇÃO 

Aparte do Senador Nivaldo Machado ao discurso 
proferido pelo Sr. Américo de Souza na sessão de 4-
8-86. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 2141!- Sessão, em 26 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Jorge Kalume 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES__QS .SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - G?lvão _ _l\tlodesto -
Odacir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Américo-de Souza- Cesar Cais- José Lins- Martins 
Filho- Cíd Sampaio- Nivaldo Machado- Luiz Ca
valcante- Albano Franco- Alaor Coutinho- Luiz 
Viana- João Calmon --Josê Ignácio Ferreira- Fer~ 
nando Henrique Cardoso - Severo G_o_mes - Affonso 
Camargo- Álvaro Dlas- Afii.Or Damiani- Pedro Si~ 
mon - Octávio Cai-doso. 

O SR. PRESlDENTE (Jorge Kalume) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 2S Srs. senadOres. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicía-mos nossos trabalhos. 
O Sr. _19 ~ecre~ãr!o ~ai proceder à leitura de projeto de 

lei. -- -- --

Ê lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 
N• 192, de 1986 

Estabelece percentual mínimo para preenchimento 
de vagas no Serviço Público Federal, Estadual e Mu
nicipal, por deficientes físicos. 

O Con-greSSo NãóOnal decreta: 
Art. l'>' Ficam os Poderes Públicos Federal, Estadual 

e Municipal por suas administrações direta e índireta, 
obrigados a preencher lO% (dez por cento) de suas vagas, 
por portadores de deficiência física, reabilita-dos para o 
exercício profissiOnal. 

Art. 2'>' Esta Lei entra em vigor _na dat~ de sua publi
cação. 

Art. 39 _ .ReY.ogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

o objetivo que nos anima a apresentar o pi-o}eto é o de 
dar ocupação aos reabilitados, para o exercício de inú
meras atividades, como o de telefonista, datilógrafo, as
censorista, sem se falar nos que possuem escolaridade 
uniVersitária. - ----------

Por via de conseqüência, nada mais Justo que os Pode-
\ res Públicos absorvam este percentual, que é pequeno, 

considerando-se o contingente de setvidores existente no 
serviço público feder-al, estadual e municipal e o urliverso 
das atividades por eles exercida. 

É evidente o alcance social do projeto, pois todos sa
bem das dificuldades que encontram as pessoas normais 
para obtenção de colocação, quanto mais os portadores 
de deficlência física, vivendo, muitas vezes, da caridade, 
numa luta desigual em busca de trabalho. 

Ao Estado, com a observância_ de determinados Hmi~ 
tes, cabe utilizar a mão de obra do deficiente físico, 
tirando-o do estado de abandono à própria sorte em que 
se_encontra, dando-lhe meios de prover a própria subsis
tência. 

Ressalta lembrar que, no que tange à. iniciativa pri~a
da, o _art. 200, do Decreto-Lei n'>' 83.080, de 24 de janeiro 
de 1979, prevê o aproveitamento dos deficientes reabili
tados: 

"Art. 200. A empresa vinculada à previdência 
social urbana com 20 (vinte) ou mais empregados 
está obrigada a reservar 2% (dois por cento) dos car
gos para beneficiários reabiHtados:~ 

Estas são as razões que ilos levam a apresentar ao ex:a
ma do Senado o projeto de lei, esperando o apoio dos Se
nhores Senadores para a iniciativa. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1986.- CesaT Câls. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 83.080 
DE 24 DE JANEIRO DE !979 

Aprova o Regulamento dos Benefícios da Previ
dência Social. 

Art. 200. A empresa vinculada à previdência social 
urbana com 20 (vinte) ou mais empregados está obrigada 
a reservar de 2% (dois -por cento) a 5% (chtco- por cento) 
dos cargos para beneficiários reabilitados. 

··························-··············· 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Ser-

viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. (Pausa.) 

A Presidência recebeu o Ofício n9 Sfl8, de 1986 (n"' 
991/86, "!I origem), do Goverilãdor dO Estado doMara
nhão, solicitando, nos termos do item IV do _artigo 42 da 
Constituição, autorização do Senado Federã.I a fim de 
que aquele estado possa realizar operação de emprêsti
mo externo no valor de_ UsS 40,800,QOO.OO (quarenta mi
lhõeS e- oitocentos mil dólares), para os fins que especifi
ca. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças 
e de Cons_tituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidên
cia comunica ao plenário que, em reunião conjunta das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
realizada em 13 do corrente, foi aprovado o parecer do 
Deputado Haroldo Sanford favorável à Mensagem n'>' 
303, de 4 de agosto de 1986, em que Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República solicita autorização para 
ausentar~se do país, com base no Decreto Legislativo n9 
12, de 1986, no período compreendido entre os dias 8 e 
14 de setembro vindouro, a fim de visitar ris Estados 
Unidos da Amêrica. 

O SR: PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Há oradores 
inscritOs. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há episódios que nos abatem, fazem-nos mal à alma, 
quebram o encanto de nossos sonhos. 

B_uscamos a _paz_._ Queremos _caminhos planos, de con
v~vência fraterna, onde cada ~oisa mantenha .seu pr9prio 
vai?i, ilão extrapoles~~- importã~~i~. -- ___ ·-- : 

Df:paramo-nos, entretanto, com uilla realidadC:-ãdVer~ 
sa, semeada de ódios, viciada de valores desproporcio
nais onde o menor, o pequeno, o ínfimo, o vil é elevado à 
eminência do definitivo e da fundamental e estes avilta
dos à condição de nada, 

Nestes dias-de campanha eleitoral, mais e mais se ma
nifestam essas distorções. 

Por uma candidatura, um voto, uma posição política, 
coisas tão relativas, tão adjetivas, tão secundárias1 
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s:.JcrifícaMse, muitas vezes, a própria vida humana, tão 
absoluta, tào substuntivu, tão fundamental no contexto 
de nossos valores.. 

Ontem, uma vez mllis, meu estado foi palco de um fato 
desolador. 

José Cosme da Silva, o José MHanez tão querido do 
povo de Curr:.lb Novos foi friamente assassinado. 

Há ulguma razão capaz de jm;tificar um L!Ssassinato 
depois de dois mil anos de civilização cristã? 

Hfl LJssassinatos, toda~·ia! 
Suia José Mi!anez de seu sindicato, como costumava 

fazer há quatorze unos. 

Sim. Há quatorze anos José presidia o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Currais Novos. 

Há quatorze anos cuidava dos interesses de sua classe; 
u dasse trabalhadora dos campos potiguares. 

Seus sonhos emm os sonhos de todos nós: terra para 
todos, pão para todos, liberdade para todos. 

Na humildade de homem da terra, de trabalhador do 
campo, lutava com suas forças para que seus sonhos se 
tornassem a realidade de todos os seus irmãos de pobre
za e de trab\:llho. 

José Milanez já não sonha. José Milanezjâ não traba
lha. Está, neste instante, silente em seu esquife recebendo 
as lágrimas de sua gente. 

Não fizera, ainda, quinze metros, da porta-de seu sin
dicato, subindo manso a ladeira em sua velha bicicleta, 
quando alguém, a queima-roupa, despechou-lhe um tiro 
às costas. 

Caiu! 
Reunindo as forças do desespero, levantou-se e tentou 
fugir. Foi alvejado uma segunda vez. 

Encosta-lhe a arma o assassino e faz mais dois dispa
ros. José Milanez está morto. 

Não mais presidirá as reuniõeS de seu sindicato. Não 
mais aconselhará os companheiros inseguros. Não mais 
se assentará à mesa de sua pobre casa, para repartir o 
exíguo pão com seus· filhos. 

Já não fala em organização de base. Já não fala em re
forma agrária. Já não fala da vida a seus filhos. SimpleS
mente jã não fala! 

Que mal teria feito José Milanez para ser tão brutal-
mente assassinado? 

Seria um perigoso agitador'! 
Estaria pregando invasões de terra? 
Estaria provocando conflitos sociais em sua cidade? 
Nada disso! 
José Cosme da Silva era um pacato dirigente sindicai. 

Homem de muito ouvir, de pouco falar, um sertanejo 
típico respeitador e tímido. 

José Milanez foi morto por nada, ou melhor, foi mor
to por tudo, pois o foi por sua crença -no movimento 
camponês do Rio Grande do Norte, por sua fé em novos 
tempos para aquela pobre terra. Foi morto por ser um 
símbolo destes dias em meu Estado. 

Os trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte to
maram partido nas eleições da Constituinte. Resolveram 
lançar candidato próprio à Assembléia Legislativa e 
apoiar um candidato ao Senado e outro à Câmara dos 
Deputados. Esse fato cria indisposições contra lide
ranças locais dos trabalhadores rurais. Indisposições que 
às vezes caem na bestialidade como o que ocorreu contra 
José Milanez. 

Assassinou-o, infelizmente, um po11tico. Desprepara·
do, incapaz de sofrer as suas paixões, de colocar a razão 
acima das emoções de um momento. 

Temos dito na campanha do Estado, que em 15 de no
vembro não haverá uma guerra! Haverá, apenas, uma 
eleição. Vencidos e vencedores continuarão potiguares, 
continuarão vivendo no mesmo território, continuarão 
presos à mesma realidade e aos mesmos compromissos 
com o Rio Grande dO Norte. 

Joailson Rodrigues, o vereador do PDS que assassi
nou Josê Milanez, não escutou essa mensagem. Seguiu o 
caminho da paixão que o levOu à horrível tragêdia. 

Ao disparar seu revólver, calibre 3_8, contra o indefeso 
José Milanez, destruiu muitas vidas: a de José, o querido 
líder sindical de Currais Novos, pranteado por sua gente; 
destruiu a sua própria e de s~us fami!iares, que carrega
rão a ignomínia de um ato tão infamante; destruiu a es
perança de muitos, em dias mais civilizados pã.ra nossa 
região. 

Ao concluir, quero enviar meus sentidos pêsames à 
família de José Cosme da Sílvã.. Sei que nenhuma pala-
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vra ê capaz de aplac<Jr a dor provocada por essa tragédia. 
Saibam, entretanto, todos os seus queridos que esta

mos solidários com seu sofrimento e estarrecidos ante 
fato tão incompreensível. 

Envio minha .solidariedade a todos os trabalhadores 
rurais de Currais Novos, do Rio Grande do Norte t; do 
Bra.sii. Cada comp~lnht::iro que tomba, cada camponês 
que rega com o seu sangue a luta pela emancipação do 
campo, é a garantia de que cada vez é mais próximo o 
dia da redenção. 

Que Deus, Pai Onipotente, enxugue nossas lágrimas, 
console nossos corações e não permita que morra em nós 
a esperança do tempo em que haja paz, concórdia, fra· 
ternidadc, compreensão em lugar da ira, argumentos em 
lugar das balas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senado
res: 

A Justiça Eleitoral, em todos os tempos, sempre seres
sen.tiu de deficiências de pessoal, possuidora que é de exí
guo qu3dr_o d_e servidores. 

Uma das justilkativas para essas limitações, está no 
c:lrá!er alternativo das funções daquela Justiça, em de
corrência de que períodos de intensa atividade se suce
dem a outros de baixa movimentação no cumprimento 
de tarefa das mais importantes para o aperfeiçoamento 
do regime democrático. 

A falta de funcionários permanentes, do próprio qua
dro de pessoal, assim, passou a ser suprida por servido· 
res requisitados, tanto ao Executivo Fed~ral, como aos 
EstadOS e Municípios: - · 

Medida até certo ponto sensata e justificável, tendo 
em vista a necessidade da diminuição de gastos com pes
soal. Acontece que muitos desses servidores requisitados 
vêm prestando relevante contribuição à Justiça Eleitoral, 
em períodos que se estendem a dez e até vinte anos segui
dos. 

Nesse longo lapso de tempo, vêm se capacitando e se 
aperfeiçoando na sistemática eleitoral - do alistamento 
à instrução dos recursos - a ponto de se tornar indis
pensável a sua permanência no serviço. 

Ocorre, porém, que, sem embargo de tratar-se de con
tribuição tão valiosa ao cumprimento da importante 
missão da Justiça Eleitoral, continuam esses servidores 
requisitados - por cinco, dez ou vinte anos, repitamos 
-vinculados funcionalmente aos Estados e Municípios, 
recebendo, em decorrênci~, remuneração que não condiz 
com sua capacitação e com os serviços e tarefas que de· 
sempenham. 

E essa a razão pela qual, Sr. Presidente, atendendo a 
veemente e irrespondível argumentação dos servidores 
do Estado de Pernambuco, dirijo apeio ao Chefe do Po· 
der Executivo para que estude uma fórmula visando ao 
seu aproveitamento nos quadros permanentes da Justiça 
Eleitoral. -· ... -· _ 

Sabemos das restrições de natureza constitucional, 
Cjue se opõem à criação de cargos em qualquer órgão 
público. 

Mas sabemos, também, que é grande o empenho do 
Governo Federal, a partir do Executivo, de ajustar à má
quina administrativa, em seu sentido global, as potencia
lidades e capacitações ora existentes, de modo a que se
jam aproveitadas em toçla a sua inteireza e autenticidade. 

O aproveitamento desses servidores pela Justiça Elei
toral não constitui inovação. 

Já no tempo em que ocupava o Ministério-da Justiça o 
saudoso Senador Petrônio Portella, essa medida foi ado
tada no seu Estado natal, o Piauí. 

Agora, quando a Justiça Eleitoral se vê a braços com 
necessidades indiscutíveis de pessoal, cremos oportuno 
que se tomem as providências legais,_ no sentido desse 
aproveitamento, sem que isso venha a representar maio
res ônus para os cofres públicos. 

E esse nosso apelo também o dirijo ao Ministro José 
Neri da Silveira, digníssimo ~residente do Tribunal Su
perior Eleitoral, na certeza de que o Executivo e o .Judi
ciárío, dentro das prerrogativas constitucionais que lhes 
são inerentes, no tocante ao problenia, saberão encon
trar a solução adequada e justa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIOE;\IT[ tJorge Kalume)- Concedo a 
pulavru ao nobre Senador Ccsur Cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago, 
hoje, o meu apoio a um projeto de lei que ora tramita na 
Câmara dos Deputados :.ob o nY 2.393, pelo qual se pro· 
põe a revogação do § 19 do art. 238 do Decreto-lei n'? 
5.452, de J9 de maio de 1943, que exige dos ferroviários 
um trabalho de 72 hora.:; semanais. 

Ora, Srs. Senadores, isto é uma discriminação para 
com uma categoria de trubalhadores, fazendo com que 
sua jornada diária seja de 12 horas. Praticamente, todas 
as categorias já ::1lcançamm uma justa posição de traba
lho de 40 horas semunais. Não se pode, pois, explicar 
que a humilde c.lasse dos ferroviários esteja submetida a 
esse tipo de regime. 

Pura conhecimento dos Srs. Senadores, transcrevo tre
chos do telex que recebi do Presidente do Sindicato dos 
Trabalhudores em Empresas Ferroviârias da Zona Soro
C:lbana, Sr. Rubens dos Santos Craveiro, em que faz 
considerações sobre o referido dispositivo legal: "No re
ferido artigo, hoje totalmente ultrapassado e com carac
terfsticas de escravidão, o que demonstra não estar den
tro do.s critérios filo.sóficos de nenhum partido''. 

Ao d:lr apoio uo referido projeto de lei, apelo para que 
os líderes dos vários partidos, na Câmara e no Senado, 
requeiram regime de urgência para sua tramitação nas 
duas Casas, no próximo esforço concentrado, a fim de se 
reparar uma flagrante injustiça com trabalhadores que, 
no desempenho de suas missões, tem exigido o seu esta
do físico e sua atenção. Milhares de vidas humanas de
pendem das condições de trabalho das ferrovias, o que 
dá maior amparo e justiça U modificação desse regime 
que está, cada vez maís, ultrapassado. 

Creio, inclusive, que o Presidente José Sarney, homem 
sensível às condições de vida das classes mais humildes, 
poderia articular as lideranças do governo em torno da 
urgência que se propõe, para que se repare a flagrante in
justiça. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, li, 
com vivo interesse, o Requerimento nll 383, de 1986, da 
lavra do insigne Senador· Enéas Faria, em que S. Ex~ se 
dirige ao Exm<? Sr. Presidente do Senado Federal para 
solicitar as providências cabíveis no sentido de que a Co
missão de Senadores, formada por parlamentares quere
presentem todos os partidos com assento nesta Casa, 
realize ampla e minuciosa visita às instalações do campo 
ou base militar localizada na Serra do Cachimbo, no Pa
rá. 

Propõe, ainda, o ilustre Senador Enéas Faria que a 
mencionada Comissão .. do que observar ou encontrar 
ali, faça minudente relatório ao Senado". 

Sabemos todos que o aludido requerimento teve por 
motivo recentes informações veiculadas pela imprensa 
brasileira quanto à existência, na região da Serra do Ca
c~imbo, de instalações militares, presumivelmente desti
nadas à rçalização de testes subterrâneos com artefatos 
nucleares e a depósito de lixo atômico. 

Louvo a iniciativa do digno Primeiro-Secretário desta 
Casa, sobretudo porque estribada em razões da mais alta 
relevância. 

Comungo nas mesmas preocupações de S. Ex•, princi
palmente aquelas concernentes à necessidade de se infor
marem todos os cidadãos brasileiros dos rumos que es
tão assumindo, em nosso País, as pesquisas na área nu
clear. Igualmente, manifesto inteira concordância com a 
tese desposada pelo ilustre Senador Enéas Faria de que 
esta Casa tem o indeclinável dever e o inalienáVel direito 
de requerer às autoridades responsáveis todas as infor
maç_ões relativas às pesquisas e projetos na área nuclear 
que se encontram em desenvolvimento no Pais. Por ou
tro lado, realço a prerrogativa, própria do Poder Legisla
tivo, de realizar, sempre que entender neces:iârio, visitas 
a toda e qualquer instalação existente no território na
cional, com o escopo de exercer em plenitude o processo 
de fiscalização que lhe é atribuído pelo art. 45 da Carta 
Magna. 
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Sem o acesso às informações necessárias, nãO poderá o 
Senado Federal exercer a prescrição constitucional de 
fiscalizar o Poder Exe..:utivo, mormente no que se refere 
à segurança nacionaL Por isso, em diversas ocasiões, te
nho propugnado por maior participação do Poder Legis
lativo brasileiro nas questões relativas à Área. Assim, em 
3 de outubro do ano findo, denunciei, desta tribuna, a 
carência de informaç-ões referentes à indústria bélica na
cional. E mais recentemente, no dia 25 de abril do ano 
em curso; voltei u ocupar-me do temu par-a protestar 
contra a forma como é traçada, no Brasil, a Politica Na
cional de Exportação de Material de Emprego Militar 
(PNEMEM), bem como contru a edição, para divul
gação- no- Exterior, sem conhecimento do Congresso Na
cional, do Brazilian Defense Equipment, verdadeiro ca
tálogo das armas fabricadas pelo Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dispõe o Regimento rn
temo do Senado Federal, no art. 74, que "as Comissões 
Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos sub
metidos a seu exame, sobre eles manifestando-se na for
ma prevista neste_ Regimento, assim como exercer, no 
âmbito das respectivas competências, a fiscalização dos 
a tos do Poder Executivo e da administração descentrali
zada prevista no art. 45 da Constituição". 

Uma das Comissões Permanentes existentes no Sena
do Federal é a de Segurança Nacional. Incumbe-lhe, nos 
termos do art. 113 do Regimento rnterno, opinar sobre 
as matérias de que trata o <~rt. 89 da Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, das quais coloco em relevo 
as seguintes: obje_tivos n<~cionais permanentes e bases 
para a política nacional; assuntos que interessam à segu
rança nacional; indicaç1'io das áreas indispensâveis à se
gurança nacional e os Municípios considerados de seu 
interesse; est:ibelecimento ou exploração de indústrias 
que interessem à segurança nacional. 

lsto posto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, julgo que a 
realização da tarefa proposta pelo eminente Senador 
Enéas Faria é da natural competência da Comissão de 
Segurança Nacional, que tenho a honra de presidir, es
tando aquela Comissão plenamente apta e iiitcirarriente 
disponível para executar mais essa misSão. 

Do que encontrar ou obs-ervar nas instalações milita
res localizadas na Serra do Cuchimbu, a Comissão referi
da trará ao conhecimento de todos os Srs. Senadores am
plo reluto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo <~ 
palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) .:.._~r. _P-residente, Srs. 
Senadores: 

A mais recente pesquisa de opinião pública realizada 
no. País, sob o patrocínio das Organizaçõés Globo -
uma ampla coleta de dados junto aos eleitores de todas 
as idades para conhecimento das principais preocu
pações que afligem os cidadãos que em 15 de novenlQro 
escolherão seus representantes na Assembléia- Nacional 
Constituíilti e SeUs goVernadoreS ...:..._retrata com fide!idá
de os momentos da transitoriedade em que vivemos. 

Mais do que isto, diria; oferece S.os Observadáres e aos 
analistas de fenômenos socío-econômicos fortes indi
cações sobre as questões nacionais cuja solução deVe ser 
mais perseguida na elaboração da pr-óxima Carta ConSti
tucional, a fim de que as lideranças políticas do País se 
possam orientar no desdobramento das mudanças recla
madas pelo povo. 

Do exame dos dados tabulados - e para não tornar 
exaustivo este pronunciamento, - extrai, para úma Ob
servação mais acurada, as cinco qt.iest'õe.S maiS inquletàn
tes da população brasileira, a saber:- desempregO; riu!:-n6r 
abandonado, saúde, custo de Vida e_ s_egurança, obser
vando de lo_go que, embora sob alguma aLternância ~os 
índices apontados, mostram-se prevalentes no quadro 
geral, considerando-se as três ambiênCías (estadual, re
gional e nacional) da pesquisa. 

Por uma que·stão de interesse mais. acurado, minhas 
atenções primeiras se voltaram para os índíci:s colhidos 
dentro das fronteiras do Estado que aqui represento, o 
do Espírito-Santo. Ali, oS eleitores consultados demons
tram maiores preocupações com o problema do desem
prego (37%) e do menor abandonado_(35%), Seguindo-se 
os relacionados coma saúde (30%), o custo de vida (27%T 
e a segumnça (23%). 
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Comparad<Js ils manifestações obtidas em toda a Re
gião Sudeste, n pesquisa revela que o índice médio regio
nal, a tabulação da pesquisa aponta que os capixabas 
têm menos razões para se preocuparem com o de..'iempre
go, com o menor abandonado, com o custo de vida e 
com a segurança, 11cando apenas um ponto percentual 
acima do nível das preocupações populares com a ques
tão da saúde. 

Já na tramferêncía das comparações entre o que pen
sam os espíritossantenses e os brasileiro:. de um modo 
geral (mêdia nacional), os índices são também favoráveis 
à situação no Espírito Santo quanto a desemprego, custo 
de vida e segurança, onde os índices da média nacional 
assumem, respectivamente, 44%, 34% e 37%, empatando 
no ítem saúde (30%), e perdendo apenas quanto ao fato r 
menor abandonado, cujo índice médio nacional não ul
trapassa os 29%, o que se deve, naturalmente, à diferença 
de densidades demográficas. 

Sr. Presidente, pesquisa patrocinada pelas Organi
zações Globo, cuja credibilidade não pode ser posta em 
dúvida, demonstra que o Estado do Espírito Santo, que 
com muito orgulho repre..;;ento nesta Cas<l, pode ser per
feitamente encarado como as demais unidades da Fede
ração cujas questões maiores são típicas das áreas em de
senvolvimento sócio-econômico do País. Noutros ter
mos~ se vivermos questões semelhantes aos dos Estados 
do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, pró
prios da região mais desenvolvida do território nacional. 
Além disso, os índices obtidos no território capixaba são 
menos preocupantes do que os colhidos nos demais Esta
dos da mesma região, ficando-nos a conclusão de que, 
mesmo sendo territorial e economicamente o menor do 
grupamento regional, o Espirita Santo vive atualmente 
circunstâncias positivas de crescimento. 

A partir dos últimos anos 60 e durante a década se
guinte os capixabas, todos, vivemos tempos de profun
das preocupações e angústias, quando a administração 
federal determinou a erradicação dos nossos cafezais -
era o café o produto básico de nossa economia -, pro
vocando o êxodu rural em massa e jogando a Socfedade 
capixaba no mais sério período de dificuldades de nossa 
História. 

Srs. Senadores, hoje, o quadro estadual se reverteu. 
Um s_ério programa de reinteriorização da _ec_onomia, 
com incentivos à lavoura, muitos investimentos na área 
rural (eletrificuçào, telefonia, construção de rodovias e 
de estrudas vicinais etc.), o Espírito Santo é outro e se 
reencontra _com seu destino. A agropecuâria floreceu, jâ 
somos exportadores de leite e de carne bovinos para os 
maiores centros consumidores do País e ainda, propor
cionalmente ao nosso território, somos hoje o maior pro
dutor de café do Pa'ís, com ~ma produção estimada em 5 
(cinco) inilhões de Sacas do produto para a próxima sa
fra. 

Além disso, o quadro do desenvolvimento socioeconô
mico capixaba torna-se ainda mafs otimista, posto que, 
por sua situação geográfica privilegiada e por seu mo
derníssimo complexo de atividades portuárias, o Espírito 
Santo é atualmente, de maneira inquestionâvel, o maior 
e mais bem dotado entreposto entre o Brasil e seus par-
ceiros comerciais do exterior. · 

Sr. Presidente, faço, para coriciulr, úm3 retomada do 
tema prdiminaT desie_ pronunciamento, para considerar 
o fato de que, à semelhança do que pensa o eleitorado 
(de_ resto, toda a opinião pública) dO Espírito Santo 
sobre su_as questões maiores, a população de todo o País 
_- graÇi.is à-ffiodefriidãde tecnológica doS melhores meios 
de comUnicaçãO soéial do PUíS - oferece atualmente à 

- classe política precisas indicações sobre_a rep·resentativi
daôe que a Nação deseja ver-no quadro de constituintes 
a ser eleito em 15_ de novemb_ro. 

Corria o _exercício da política é a busca_do ideal com os 
pés no cftão da realídaâe;- ten"ho-me na conta de quantos 
desejam contribuir para que as transformações çonstitu
cionais a -serein- operadaS a partir dO Prôximo ano" não 
deixem de auscutar as manifestações populares. 

Assim, estou c_erto, constrUÍfem"os- a: noss-a democracia, 
Outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje te

nhõ o pra-zer de trazer-ao cãnhe<::ímeiltõ de V. Ex•s auspi
ciosas notícias: a primeira é a de que no decurso dos pró
ximos três anos sedo aplicados investimentos, da ordem 
de USJ 100 mithões, na expansão operacional do_sistema 
portuário do- Espírito Santo; a segurfda diz respeito a 
urria aplicaçãO fíriiliiCetfa de USS 193 milhões de dólares, 
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na comp[cmentaçào das obras do dxu ferroviário que li
garú o Brasil Central üquele mesmo sistema portu::írio, a 
fim de que o Corredor de Exportação GoiúsjMi
nasjEspirito Santo possa entrar em operacionalidade 
plena. 

Tai~ informações constam de pronunciamentos e ex
posições feitas pelo Pr~idente da Portobró.s, engenheiro 
Carlos The0filo de Souza e Me!lo, e pelo Presidente da 
Rede Ferro viária Federal, engenheiro O.::ires Stenghel 
Guimarães, durante o Seminário de Comércio Exterior: 
a Alternativa Brasileira, realizado de 13 a 15 do corrente 
mês cm Vitória, sob os auspícios do. Governo José Mo
raes, para abordagem atualizada dos fatores que influen~ 
dum, no setor das exportações e importações, a econo~ 
mia do Espírito Santo. 

Busco a atenção de V. Ex~s para este assunto, porque 
ele transcede em muito a import<.incia que tem para com 
o desenvolvimento regional, seja porque trata muito de 
perto dos interesses sócio-econômícos dos estados serVi
dos pelo Corredor de Exportação, com suporte na EStra
da de Ferro Vitória a Minas, da CVRD, e na Rede Fcr· 
roviária Federal, seja porque trata de vigoroso estímulo 
à exportação de produtos bn1.sileiros, tais como minérios 
e grãos agrícolas, inclusive de produtos manufaturados e 
industrializados, em condições de competitividade no 
mercado externo. 

Os 100 milhões de dólares, destinados à expansão e ao 
aperfeiçoamento do sistema portuúrio do Espírito Santo, 
além de pennitirem a implementação de novos índices de 
C"<.tpacitação operacional, o ajustamento do sistema à ne
cessiadade de uma açào comercial integrada com outras 
instal;J.çÕes portuárias da costa brasileira. 

Essa integração se justifica no fato de que a costa 
espírito-santense, onde se localizam as águas mais pro
fundas do litoral do País, atendem à operação de navios 
de grande tonelagem (lsupergrancleiros) que já operam 
com cargas combinadas, circunstância que resulta num 
considerúvd barateamente dos fretes pa-ra entrega dos 
produtos nos mais distantes mercados do globo terrestre. 
Assún, o sistema portuário do Espírito Santo será um 
ponto de_convergência natural de toda a costa brasileira 
pelo transporte marítimo em navios de reduzida capací
dade de transporte, até mesmo, futuramente, os prove
nientes do Uruguai e da Argentin<~. 

Por seu turno, as obras de complementaridade do sis
tema ferroviário do Corredor de Exportação 
GOJMG/ES, por onde d~vcrào transitar as mercadorias 
(grãos agrfcolas) produzidas no Oeste e nos Cerrados, se-:. 
rão implcmerytadas com a aplicação dos 193 milhões de 
dólares que a RFFSA obteve junto ao Banco Mundial e 
a outros organismos financeiros inte_rn'-ldonais. Estes re
cursos são destinados a e1iminar os pontos de estrangu
lação do transporte ferroviário, como a travessia no se
ter urbano de Belo Horizonte, _e os trechos Sete 
Lagoas-Costa Lacerda (em Minas Gerais) e Sete 
LagOas-General C.nncíro, _com o que serâ estabelecida 
a plenitude da capacidade da es_trutura ferroviária pai'a 
transporte de grandes massas de grãos agrícolas com 
destino ao abastecimento interno e ao exterior. 

Segundo o Presidente da RFFSA, possiVelmente já em 
1988, quando se concluirá toda a compra de material pe
sado da infra-estrutLJra ferroviária, o Corredor possivel
mente entrará cm fase de operacionalidade plena, embo
ra tenha advertido que _só mesmo por volta do ano de 
1995 é q·ue "todo o complexo ferrOviário-estará conclui
do, com a construção de variantes". 

Sr. Presidente, soment'e as instalações portuárias do 
Espírito Santo- onde se incluem as de Vitória, de Ubu, 
de_ Capuaba, de Barra do Riacho, de Regência_e_de Praia 
Mole- são atualmente responsáveis pela exportação de 
US$ 3 bilhõe,.s ao ano, correspondendo em. valores finan
c~iros a 1/4 d~ recei_ta n-acional nas_rctações comerciais 
com o mercado internacional. Todavia, com a càmple
mentaçào e- dinamização somente. das instal?ções por.: 
tu_árias essa receita tende a aumentar consideravelmente, 
pois hoje o Pais absorve, em conseqüéncia dQS estrangu
lament<.?s existentes, cerca·de USS 15<l milhUesjano. Se 
observarmos que o sistema pOrtuário do Espírito Santo 
exigi: um volume de aplicações de UsJi roo milhões para 
solucionar o problema dessas perdas, já não restarâ a 
mínima dúvida quanto ao acerto desse_ invesiimeri(o~ 

Ademais, observado o caráter desenvolvimentista dos 
investimentos a serem feitos no Corredor de ExPoi'laçào 
GO/MG/ES, temos ai à vista a vi:lbilízaçào econômic~ 
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de cerca de 80 milhões de hectares de terras agriculturá
veis na região dos Cerrados, o que decerto tornará o Bra
sil não upenas auto-suficiente na produção de alimentos, 
mas, quiçá, o grande celeiro internacional em que se ex
prime a grande vocação económica nacionaL 

Srs. Senadores, não posso esconder a singuiãridade do 
otimismo com que-·me dirijo ao nobre plenário para 
trunsmítir estas informações. Pois foi exatumente com o 
apoio e a solidariedade de V. Ex's .que pude, há dois 
anos, instalar nesta Casa uma Comissão Especial para 
tratar - a nível de alta promoção dos estudos e demais 
procedimentos governamentais - da implementação e 
da operacionalidade do Corredor de Exportação e Abas
tecimento GO/MGjES para integrar os Estados brasi
leiros da hínterlândia do sistema portuário capixaba 
num só grande esforço pelo crescimento das atividades 
econômicas do País, tendo em vista a imperiosa necessi
dade de que se elevem os padrões de vida dos brasileiros. 

Rejubilo-me, pois, n:lo por aquela iniciativa e suas 
conseqUências, mas em grande parte, numa sincera ho
menagem a V. Exba9s, por tomar conhecimento de que 
nosso trabalho alcançou positivos resultados, colocando 
o Senado Federal mais uma vez, como agente, ao lado 
do Poder Executivo, de um píocesso· de concretização do 
progresso econômico e do bem-estar dos nossos concida
dãos. 

De minha parte, e sob estrita observância das resultan
tes provinciais, já posso assegurar que o meu pequeno
grande Estado do Espírito Santo jâ reColhe notófiOs be
neficias d~ ação aqui desenvolvida, os quais certamente 
se ampliarão na medida em que o grande projeto inte_gra
cionista aumente sua participação no desenvolvimento 
brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Plano Agrícola 
recém-anunciado pelo Presidente José Sarney oferece à 
opinião pública nacional, com clareza e objetiva simpli
cidade, a certeza de que, doravante, o País ingressa na 
execução de uma verdadeira política de deSenvolvimento 
das atividades agropecuárias. 

Nos seus objetivos mais imediatos, pretende a iniciati
va atingir pelo menos três metas até 1989, de 50 para 71 
milhões de toneladas unuais de alimentos, privilegiando 
a produção de alimentos básicos (arroz, feijão, milho, 
mandioca etc.), ampliando a capacidade de armazena
gem de produtos agrícolas de 60 milhões para 76 milhões 
de toneludas e, também, elevando para um milhão de 
hectares a área de terras já irrigada no NordeSte. 

Estas metas, de certo modo ambiciosas, contarão com 
o apoio de um subsistema de financiamentos para a agri
cultura, na mesma ocasião criado pelo Presidente da Re
pública, cuja sustentação é o Fundo de Desenvolvimento __ 
Rural (FDR), a ser mantido pelo Banco do Brasil e tam
bém com recursos provenientes da Caderneta Verde, a 
Cadernetu de Poupança Rural, também reCentemente 
criada no bojo do Plano de Metas. 

Surpreende-me agradavelmente a firmeza da decísão 
governamental, posto que sua operacionalidade é ime
diata: Cz$ 36 bilhões, de um total de CzS 63 bilhões, fo
ram postos imediatumente à disposição do Plano Agrí
cola; outro ponto em que se caracteriza a objetividade 
governamental, reside no fato de quejâ foram instituídos 
os preços mínimos plurianuais a serem reajustado/i 
anualmente, a cada primeiro dia de agosto, em 80% da 
variação do fndice de Preços Pagos (IPP), o qual será 
composto pela variação dos preços dos insumos usados 
na produção agrícola. 

Os termos descritivos desta exposição, Senhores Sena
dores, ainda que postos sob análise desapaixonada, de
monstram ao observador mais exigente que o Brasil fi
nalmente tende a contar com uma política agrícola está
vel -justamente o principal item de todas as reivindi
cações dos produtores rurais: uma política que lhes per
mita desenvolver suas atividades campestres sem medo 
de que regras do jogo sejam freqUentemente mudadas 
por meras dificuldades orçamentárias da União. 

As prôprias afirmações feitas pelo Prc!Siaente Sarney, 
quando do lançamento do Plano· ,Agrícola, no .dia 
15(8/86, revelam uma visão a-mPla do qUadrO- sócio
económico nacional, nas quais ele observou que o País é 
industrializado, conta com vârios avanças tecnoló8ícos, 
mas é ainda incapaz de dar saltos na produção de ali
mentos. ••Fic_:am para trás as incertezas" asseverou() Pre-

-' side.nt~; gua~d~\~~~~i.~ a~, p_ri?!id,a~e~~.d~ s~;~.a .ad.mi!l.i~_
. .-traÇão e; 'entre as qums,- dc:sttreou a agriCultura -e- à )':')i- -

cwíria, a fim de melhorar~se a produção de alimentos bá
sicos para a alimentução popular, para suprir o abasteci
me_nto interno e ainda produzir excedentes para venda 
no mercado externo. 

Sr. Presi~ente, creio sin.ceramente que o Presidente 
Surney, com a criação do Pluno Agrícola, resgatou uma 
dívida doEstado para com a classe ruralista, principal
mente quanto à definic;ão clara dos objetivos agrícolas, 
mediante o estabelecimento de uma política de crédito, 
de preços, de investimentos, de estocagem e de abasteci
mento capaz de oferecer aos produtores equilíbrio para o 
planejamento de suas utividades a médio c longo prazos. 

Noutra de suas consideruções sobrl! a medida, anun
ciou o Presidente medidus pu raleias que certamente con
tribuição para garantia de sua execução correta, como, 
por exemplo, a de "acabur com a influência da burocra
cia para a obtenção de recursos, racionalizar a distri
buição de incentivos, a fim de_que se eliminem perdas e 
se aumente u eficiência da ação governamental". 

De minha parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
faço restrições ao.otimismo pleno do Chefe do Poder 
Executivo federul, embora conheça as dificuldades estru
turais da administração. E reconheço que as medidas 
anunciadas para a implantação de uma política agrícola 
no País inspiram a nossa ~redibilidade e a de todos os 

· brasileiros envolvidos no setor da produção de aliinentos 
- razão pela quul quero exortar os empresários rurais e 
os lavradores u procurarem corresponder aos esforços 
governamentais. 

o_ grande gargalo da economia brasileira, atualmente, 
reside na insuficiência do setor produtivo rural quanto às 
necessidades do abustecimento interno, fato que de certo 
modo se atribui às questões agrárias, notadamente com 
relação à face fundiária do setor. Mas a moderação exer
cida pelo Presidente Sarney há de prevalecer na elimi
nação dos connitos, a fim de que prevaleçam os interes
ses nacionais na planilha do processo da Reforma 
Agrúriu. 

Até aqui, desd~_ a instauração da República, nenhum 
Governo se preocupou em criar condições duradouras 
de estímulos e de incentivos à atividade agropecuária. 
Pelo menos isto há que se reconhecer como mérito da 
Nova República, um Governo que- mesmo diante das 
enormes dificuldades econômicas e financeiras que está 
enfrentando- tem demonstrado que trabalha com inte
ligência, com criatividade e com enorme·i;:spírito público 
para solucionar os problemas brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqiJência, as matérias constantes dli- Órdem 

do Dia, todas em fuse de votação, constituída pela 
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senudo nY 135/86; Requerimentos n"'s 266, 304 e 303(86; 
e Projetes de Lei do Senado nYs 258/85, 205/-80 e 80/84, 
ficam com a apreciação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PllESlDEN'TE (Jorge Kalume)- Não haven
do mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a próxima sessão ordinária a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nY 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú

- --mero-de candidatos que os partidos políticos Poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Depulados pelo Distrito Federal, tendo 

- PARECER ORAL. proferido e~ plenãriõ, da Co-
missão-_ - ~-: 

--:- De Const~tuiçào e Justiça, pel~ constituc.ionalidade 
'é-jÕfidiCidaae e, no méií(Õ, ~cõritfãriô.··'"' - ~· _ • _" -·F-
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Votação, em turno único, do Requerimento nY 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
ltenn do art. 418 do Regimento Interno, o comparecí
mento, perante o Plenário do Senado, do senhor Minis
tro de Estado du Fazenda, Dílson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei nY 2.288, de 23 dé julho âe 
1986. 

Vot<1ção, em turno único, do Requerimento nY 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor COutinho e JamH 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen· 
to Interno, o comparecimento, perante o Plenârio do Se~ 
nado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a fim de prestar esclúecimento sobre os critérios para 
aplicuçào dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto
lei n"' 2._288, _d<;: 23de julho de 1~86. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 303, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Huddad, solicitando, nos termos do arL 38 da Consti
tUição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do SC:. 
nado, do Senhor Ministro de Estado da Reforma 
Agrâria, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclareci
mento sobre os critérios de _desapropria-ção e implan
tação da reforma agrãria. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 382, de 
1986, de autorfa do Senador Enéas Faria, solicitando, ao 
Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nado n"' 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que disPõe sobre prazo para restituição do Im~ 
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob nYs 572 e 573, de 1986, das Cernis~ 
.sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n"' 1-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Luceria, que revoga dispositivo da Consolidação daS 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n"'s 189 a 191, de 1984, das Cernis· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Civil, favorâvel; e 
- de Legislação Social, favorável. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~ 
neiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas setnanais a 
jornada de trabalho, tendo -

PARECER, sob n"' 889, de 1986, da Comissão: 
-de Constitui~o e Justiça, pela constitucíriitalidadee 
juridicidade: PARECER ORAL, favorável, proferido 
em Plenário, da Comissão de Legislação Social. 

9 

__ Disc~ssã~_. ~m t.urn~ ú~ico, d~ Pr~jetC? .de_ ~esoJuçã6. 
~ n•- 150 de 1985, de autorià da Comissão Diretóra-~ QUi 
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aprova o Regulamento de Pessoal do Senado Federal e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"s 654 a 658, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça - 19 Pronunciamento: 
pela aprovação do projeto, com as Emendas n~' 2, 3, 6, 8, 
9, 10; pela constitucionalidade das Emend~s. n~~ I e5, e 
pela inconveniência das Emendas n~'s 4 e 7; ~,.. Pronunica
mento: favorável ao substitutivo da Comissãõ Diretora, 
com subemenda que apresenta; 

- Diretora- 1~' Pronunciamento: favorável ao proje
to a às Emendas n~'s 2, 3, (em parte), 6, 8, 9, lO (em par
te), e contrário ãs demais emendas, co~cluindo pela 
apresentação de substitutivo integral; 2" Pronunciamen
to: contrário à subemenda da ComiSsão de Constituição 
e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao projeto na forma do 
substitutivo oferecido pela Comissão Diretora e con
trário à subemenda da Comíssãõ de_ ConstitUição e Jus
tiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 4 minutos.) 
APARTE DO SR. NIVALDO MACHADO AO 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. AMERICO DE 
SOUZA NA SESSÃO DE 4-8-86, QUE SE REPUBU
CA POR liA VER SAlDO COM INCORREÇ(JES NO 
DCN (SEÇÃO 11) DE 5-8-86. 

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Amêrico de Soü~ 
za, eu não precisaria dizer que acompanho com o maior 

interesse os pronunciamentos que V. Ex~ faz nesta Casa. 
Tanto mais quanto agora V. Ex• aborda um problema de 
tanta importância, como ê o das medidãs que o Presiden
l!L.Yo::::m de.to~ar para complementar o chamado Plano 
Cruzado, nos seus desdobramentos, entre as quais a de, 
estancando a inflação na fonte, seu principa'l óbjetivo, 
manter o processo de desenvolvimento econômico. Mas 
há de se convir, nobre Senador, em que todo e qualquer 
Pàís que deseje promover o próprio desenvolvimento te-
rã que forçosamente recorrer a quatro medidas; ou emi
te, ou toma empréstimo, ou faz poupança, ou admite a 
entrada de capital estrangeiro. Um País como o nosso, 
cujo índice de poupança é dos mais baixos, pÔrque País 
pobre de r!queza mal distribuída, uns com tanto e outros 
Cõm tãO poUcO, terfa que sangrar na veia da saúde para, 
não tomando empréstimo, não emitindo, não recorrendo 
à poupança interna e não recebendo capital estrangeiro, 
encontrou uma saída que é a do chamado empréstimo 
cOmpulsório, que ê, não precisa diier, o Próprio emprés
ti.mg fqrçado. De maneira que, todos !JÓS sabemos que 
há o lado negativo a que V. Ex• se reportou de início, que 
é o aumento -do preço da gasolina, do óleo combustlvel, e 
isso afeta o valor das mercadorias iw seu custo; sabemos 
que essa medida promove, pela solidariedade dos preços, 
o aumento de todos os gêneros básicos, onerando a co
munidade. E como eu ia dizendo, apesar desse lado ne-
gativo, o povo confia no Presidente, que adquiriu e con
qaistou, pelo acerto das suas decisões e pela seriedade 
com que vem desempenhando o alto cargo de primeiro 
mandatãrio da Nação, o crédito público. 

Agosto de 1986 · 

As classes submédias, que utilizam tãxi, pagando uma 
tarifa maior, mesmo assim, acreditam no Governo e nas 
medidas que propõe. De forma que, como membro da 
bancada do Partido da Frente Liberai que, integrando a 
Aliança, apóia o Presidente José Sarney e o seu Gover
no, quero me solidarizar com V. Ex• quando vem, atra
vês do Senado Federal, trazer o seu apoio às medidas 
que o Presidente vem de tomar para, complementando, 
como disse de_ início, o Plano Cruzado, dar prossegui
mento aos seus objetivos de promover o necessário e in
dispensável desenvolvimento econômico de uma Nação, 
cuja população cresce a ~ndices explosivos e que, por is
so, não pode ficar com o seu desenvolvimento estagna
do, sob pena de passar a aumentar a faixa de pobreza 
que já é grande neste País. Como o desenvolvimento 
deve visar à justiça social, pela distribuição mais justa da 
riqueza, o Presidente quer, com os recursos dal decorren
tes, criar a infra-estrutura adequada para que o País se 
desenvolva e, com isso, melhorar a distribuição de renda, 
aumentando a oportunidade dos que hoje têm renda ze-
ro, pelo desemprego, que é muito grande neste País. 
Quero, contudo, dizer a V. Ex' que estou solidário com 
as medidas que o Governo acaba de adotar, apoiando in
tegralmente as considerações que o nobre companheiro 
de representação popular está fazendo nesta oportunida
de. 

O SR. AMI!:RICO DE SOUZA - Feliz do Estado 
que tem em sua representação um Senador da ordem de 
Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado- Muito obrigado, isto é bon
dade de V. Ex• 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 215• SESSÃO, EM 27 DE AGOS
TO DE 1986 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n"' 193/86, de autoria 
do Sr. Senador Murilo Badaró, que acrescenta pará
grafo ao art. 153, do Código Eleltoral com vistas a fa
cilitar a votação de eleitores com impedimento reli
gioso. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 194/86, de auto!ia 
do Sr. Senador Murilo Badaró, que concede isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados para os 
veículos automotores para viajantes comerciais. 

-Projeto de Lei do SéDado Federal n"' 195/86;-de 
autoria do Sr. Senador Murilo Badaró, que altera a 
partilha e os critérios de distribuição do Imposto ú
nico sobre Energia Elétrica. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n's 339 a 343/86 
(n9 475 a 476, de 1986, na origem), pelas quais o Se
nhor Presidente da República, so1icíti:J. autorização 
do Senado Federal, para que as prefeituras munici
rais de Canindé do São Francisco (SE), Colíder 
(MT), Ubatã (BA), Aracati (CFf e Descalvado (SP) 
possam contratar operações de crédito para os fins 
que especificam. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N~" 384/86, de autoria do Sr. Senador Louriyal 
Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Se
nado, de artígos publicados pela A Tarde, da Bahia, 
sobre Octávio Mangabeira, referentes ao transcurso 
do centenário de seu nascimento. 

- N~" 385/86, de autoria do Sr. Senador José~iiúio, 
solicitando licença para se afastar dos trabalhos da 
Casa, a partir desta data, pelo prazo de 128 dias. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- N~' 386/86, de autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista e outros Srs. Senadores, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente de ses
são a ser oportunamente marcada, seja dedicado a 
homenagear Octávio Manga beira, pelo transcurso de 
seu centenário de nascimento. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURlVAL BAPTlSTA - Justifi
cando o Requerimento n~' 386, de autoria de S. Exf. e 
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo desti
nado aos oradores do Expediente de sessão a ser o
porfunamente marcada, seja dedicado a homenagear 
Octávio Mangabeira, pelo transcurso do centenário 
de seu nascimento, 

SENADOR NlVALDO MACHADO- Quadrin
gentésimo aniversário da chegada dos Monges Bene
ditinos a Olinda (PE). 

SENADOR JORGE KALUME- Projeto de Lei 
-de autoria de S. Ex~, em tramitação nas duas Casas 
_do Congresso Nacional, em favor do funcionalismo 
público. Apelo ao Presidente José Sarney em favor 
dos "soldados da borracha". 

SENADOR ALAOR COUTINHO- Mensagens 
recebidas por S. Ex• solicitando a revogação de por
taria do Banco Central do Brasil, que modificou o 
horário de funcionamento dos bancos. Centenárío de 
nascimento de Octávio Mangabeira. 

1.2.5- Requerimento 

N9 387/86, de autoria do Sr. Senador Enéas Faria, 
solicitando a retirada do Requerimento n~' 377/86, de 
sua autoria_ Deferido. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n~" 135/86, que fixa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleiçôes para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
me de urgência). Votação adiada p(Jr falta de quorum. 

-Requerimento n~" 266/86, solicitando nos ter
mos· do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item t do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dílson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de_ Metas, instituído pelo Decreto-lei n~" 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n~" 304/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 
n~ 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- ReqUerimento n~" 303/86, de autoria dos Srs. Se
nadores A!aor Coutinho e Jami! Haddad, solicitan
do, o comparecimento perante o Plenário do Senado, 
do Sr. Ministro de Estado da Reforma Agrária, Dan
te de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
os critêrios de desapropriação e implantação da re
forma agrária. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n~" 382/86, de autoria do S_r_. Se
nador Enêas Faria, solicitando ao Poder Executivo, 
informações relativas ao Acordo Nuclear Brasil -
Alemanha. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 205/80, qui: revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 80/84, que altera 
dispositiYo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitai em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n~' 150/85, que aprova o 
regulamento de pessoal do Senado Federal e dá ou
tras providências. Discussão enc-errada, voltando às 
comissões competentes, em virtude de recebimento 
de subemendas. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 

-Adiamento da Yotação do Requerimento n~' 

386, de 1986, lido no Expediente da presente sessão. 

1.3.2- Discursos- após a Ordem do Dia 

SENADOR ODAClR SOARES- CorrespÓndên
cia recebida do Prefeito Municipal de Ubá, referente 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS-:-

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

DiTetor Executivo- -

JOÃO DE MORAIS SllYA .. 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

ao débito das Prefeituras coro a- Erevidência Social. 
Denúncia de irregularidades que estariam se verifi
cando na construção de mini-usinas hidrelétricas em 
Rondônia. 

SE NA DO R JOÃO CALMO N- Discurso proferi
do por S. Ex' na abertura do Painel sobre Diretrizes 
para a Educação, em realização, como parte dos tra
balhos do Primeiro Congresso Nacional do PMDB. 

1.3.3- Designação da Ordem do Ola da próxima 
sessão 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSOS PRO FERIDOS EM SES
SOES ANTERIORES 

Do Sr. Nivalçlo Machado, pronunciados nas ses
sões de 6, 12, 14, 18, 19, 20 e 21 de agosto do corrente 
ano. 

3-CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDE-
RAL . 

Termo Aditivo n<? 01/86, do Contrato assinado em 
19-8-85, entre o Cegraf e a empresa IBF. 

Termo Aditivo n? 02/86, do Contrato assinado em 
19-8-85 entre o Cegraf e a empresa Hoechst do Brasil 
Química e Farmacêutica S.A. 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PER
MANENTES 

Ata da 215~ Sessão, em 27 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Enéas Faria 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: --

Jorge Kalumc- Altevir Leal- Gal vão MOdesto~ 
Odacir Soares- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
Américo de Souza- Césaf-Gís- José Lins- Martins 
Filho- Humberto Lucen:d- Cid SampaiO- N!valdo 
Machado - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista -
Alaor Coutinho- João Calmon- José lgnácio Ferrei
ra - Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso 
-Severo Gomes- José FrageUi- Affonso Camargo 
-Álvaro Dias- Enéas Faria- Arno Damiani- Pe-
dro Simon --OCtáviO-Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iiliciamos nossos trabalhos. 
Hã sobre a mesa projetas de lei que serão lidos pelos 

Sr. !?-Secretário. -

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 193, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao art. 153, do Código Elei
toral, com vistas a facilitar a votação de eleitores com 
impedimento religioso. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente-se ao art. 153, do Código Eleito

ral, o seguinte§ 29, renumerando-se o parãgrafo único, 
que passará a § 1 ": 

.. "§ 2'i' Os Tribunais Regionais Eleitorais provi
denciarão a instalação de Seções Eleitorais espe
ciais, cujo horário de encerramento da votação se 
dará às 20:30 (vinte e trinta) horas, para a votação 
de eleitores com impedimento religioso no horário 
normal, desde que tal fato seja comunicado à Jus
tiça Eleitoral com antecedência de sessenta dias." 

Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A própria ONU ·vem se preocupando de hã muito com 
o respeito e a observância dos direitos humanos e liber
dades fundamentais de todos, sem distinção de raça, se
xo, idioma ou religião. Com vistas a isso, foi votada, em 
25 de novembro de 1981, a Resolução n'i' 36/55, contra 
todas as formas de intolerância ou discriminação basea
das em religião ou crença. 

Para melhor respaldar nosso ponto de vista, 
permitimo-nos transcrever parte do art. 6'i' do citado di
ploma: 

"De acordo com o art. J'i' da presente Decla
ração, e com o § 3'i' do mesmo artigo e suas provi
sões, o direito à liberdade de pensamento, consciên· 
cia, religião ou crença incluirá, lnter alia, as seguin
tes liberdades: 

(a) Prestar culto ou reunir-~ em harmonia com 
uma relígião ou crença, e estabelecer e manter luga
res para tais propósitos." 

O Senado, recentemente, ao apreciar emenda sobre o 
assunto, do nobre Deputado Gastone Righi, teve oca
sião de se manifestar, quase que por unanimidade, pela 
aprovação daquele preceito. 

Atendendo àquelas manifestações e visando a dar aos 
praticantes de religiões com impedimentos religiosos de 
votar situação condizente com o respeito que eles devem 
merecer de toda a comunidade, vimos inscrever aquela 
providência de maneira mais definitiva no próprio Códi~ 
go Eleitoral. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Murilo Ba
daró. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE I965 

Institui o Código Eleitoral 

CAPITULO V 
Do Encerramento da Votação 

Art. 153. Ãs 17 (dezessete) horas, o Presidente fará 
entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em se
guida os convidará, em voz alta, a entregar à Mesa seus 
títulos, para que sejam admitidos a votar. 

Parãgrafo único. A votação continuará na ordem 
numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, 
logo que tenha votado. 
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DOCUMENTO ANEXADO PELO AUTOR.· 

DECLARAÇÃO 
Sobre a Eliminação de todas as formas 

de intolerância e discriminação 
baseadas em religião ou crença 

Nações Unidas 

Introdução 
Um dos propósitos básicos das Nações Unidas, comas 

e acha exposto em sua Carta Constitucional, é promover 
e incentivar o respeito pelos direítos llumanos e liberdaR 
des fundamentais para todos, sem distinção de raça, se
xo, língua ou religião. 

A liberdade de crença é um dos direitos proclamados 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adota
da pela Assembléia Geral em 1948, e no Pacto Interna
cional sobre Dereitos Civis e Políticos, adotado em 1968. 

O Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos declara que. "o advento de um mundo no qual 
os seres humanos desfrutem liberdade de expressão e 
crença, e liberdade do medo e da privação, tem sido pro~ 
damado como a mais elevada aspiração do povo co~ 
mum". 

O Artigo 2 declara;_ '-'Cada indivíduo pode reinvíndi~ 
car para si todos os direitos e liberdades expostos nesta 
Declaração, sem distínção de qualquer espécie, como 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou ou~ 
tra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento 
ou outro .status". 

O Artigo 18 da Declaração Universal dos Díreitos Hu~ 
manos declara qu~- "Todos têm direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; esse direito inclUi a 
liberdade de mudar de religão ou crença, e liberdade
seja só ou em comunhão com outros, e em Público ou 
particular - manifestar sua religião ou crença através 
do ensino, prática, culto e observância". 

Esse direito foi transformado em obrigação legal para 
os Estados que sancionaram o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, cujo artigo 18 declara: 

"1. Todos terão direito à liberdade de pensa~ 
mento, consciência e religião. Este direito incluirá a 
liberdade de ter ou adotar a religião ou crença de 
sua escolha, e a liberdade de individualmente ou em 
conjunto com outros, em pliblico ou particular, ma
nifestar sua religião ou crenç-a atraVés de culto, ob
servância, práticã e ensino. 

"2. Ninguém será sujeito à coerção -qüe debili
taria sua liberdade de ter ou adotar uma religião ou 
crença de sua escolha. 

"3. A liberdade para manifestar sua CfenÇa ati 
religião pode ser sujeita apenas a limitações tais 
como as prescritas por lei e necessárias para prote
ger a ordem, segurança, moral e saúde públicas ou 
os direitos fundamentais e as liberdades de outrem. 

, , "4, Os Estados participantes deste Pacto 
comprometem-se a ter repeito pela liberdade dos 
pais e, conforme o caso, guardiães legais, para asse
gurar a educação religiosa e moral de seus filhos em 
conformidade com suas próprias coriV:icções. !! 

A preparação de um projeto de declaração sobre a eli
minação de todas as formas de intolerância e disciinií.;
nação baseadas em religião ou crença começou em 1962, 
quando a idéia de um instrumento das Nações Unidas 
sobre a questão foi pela primeira vez aprovada pela As
sembléia Geral. Dois documentos distintos foram então 
considerados: uma declaração e uma convenção interna
cional. 

Em 1972 a Assembléia Geral decidiu conceder priori
dade à finalização da Declaração, antes de retomar as 
considerações sobre a Convenção Internacional. A pedi
do da Assembléia, a questão de um projeto de Decla
ração foi considerado pela Comissão dos Direitos Hu
manos em cada uma de suas sessões anuais, de 1974 a 
1981. Em março de 1981, a Comissão adotou o texto su~ 
gestivo da Declaração, que foi apresentado- através do 
Conselho Econõmico e Social -à Assembléia Geral em 
sua sessão regular daquele ano. 

No dia 25 de novembro de 1981, a Assembléia Geral 
proclamou a Declaração Sobre a Eliminação de todas as 
formas de Intolerância e Discrimiriação Baseadas em 

DIÁRIO DO CO]':!GRESSO NACIONAL (Seção II) 

Religião e Crença, declarando considerar essencial "pro~ 
mover a compreensão, a tolerância e o respeito em ques
tões relacionadas cOm a liberdade de religião e crença" e 
que se havia decidido "adotar todas as medidas neces
sárias para uma pronta eliminação de tal intolerância em 
todas as suas formas e manifestações, e prevenir e com~ 
bater a discriminação em termos de religião ou crença". 

Segue o texto integral da Declaração. 

DECLARAÇÃO 

Sobre a eliminação de todas as formas 
de intolerância e discriminação 
baseadas em religião ou crença 

(Adotada pela Assembléia Geral em 
25 de novembro de 1981) 

- Resolução 36/55 -

A Assembléia Geral, 
Considerando que um dos princípios básicos da Carta 

das Nações Unidas é o da dignidade e igualdade _ineren
tes em todos os seres humanos, e que todos os Estados
Membros se comprometeram a tomar atitudes em con
junto e em separado na cooperação com a Organização 
para promover e incentivar o respeito universal e a ob
servância aos direitos humanos e liberdades fundamen
tais de todos, sem distinção de raça, sexo, idioma ou reli~ 
gião, 

Considerando que a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos e os Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos proclamam os principias da não~ 
discriminação e da igualdade diante da lei, bem como da 
liberdade de pensamento, consciência, religião e crença, 

Considerando que a desconsideração e a violação dos 
direit.o.s humanos e das liberdades fundamentais, em par
ticular do direito à liberdade de pensamento, consciên
cia, religíão ou qualQuer crença, têm trazido, díreta ou 
indiretamente, guerras e grande sofrimento à humanida
de, especialmente onde servem como meio de interferên
cia externa nos assuntos internos de outros Estados, e re
sultam na exacerbação do ódio entre povos e nações, 

Constderando que a religião ou crença, para qualquer 
que professar uma ou outra, é um dos elementos funda
mentais em sua concepção de vida, e que a liberdade de 
religião ou crença deve ser integralmente respeitada e ga
rantida, 

Considerando que é essencial promover compreensão, 
toler-ância e respeito em questões relacionadas à liberda
de de relígião e crença, e que assegurar o uso da religião 
ou crença para fins inconsistentes com a Carta e outros 
instrumentos relevantes das Nações Unidas e os propósi
tos e princípios da presente Declaração, é inadmissível, 

Convencida de que a liberdade de religião e crença 
deve também contribuir para a consecução dos alvos de 
paz mundial, justiça social e amizade entre os povos, e 
para a eliminação de ideologias ou práticas de colonialis~ 
mo e discriminação racial, 

Observando com satisfação a adoção de várias con
venções, e a entrada em vigor de algumas outras, sob a é
gide das Nações Unidas e de outras agências especializa
das, para a elíminação de várias formas de discrimi
nação, 

Preocupada com manifestações de intolerância e com 
a existência de discriminação em questões de religião ou 
crença, ainda em evidência em algumas áreas do mundo, 

Decidida a adotar todas as medidas necessárias para a 
pronta eliminação de tal intolerância em todas as suas 
formas e- manifestações, e a prevenir e combater a discri
minação em tennos de religião ou crença, 

Proclama esta Declaração sobre a eliminação de todas 
as formas de intolerância e discrimínação baseadas em 
religião ou crença: 

Artigo 19 

1. Todos terão direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião. Este direito incluirá a liberdade de 
ter_ uma religião ou qualquer crença de sua escolha, e li
berdade de individualmente ou em conjunto com outros, 
e em público ou pai'ticular, manifeStar sua religião ou 
crença através do culto, observância, prática e ensino. 
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2. Ninguém será sujeito à c_o_erção que debilitaria sua 
liberdade de ter ou adotar uma religiãO ou crença de sua 
escolha. 

3. A liberdade para manifestar sua crença ou religião 
pode ser Sujeita apenas a limitações tais como as previs
tas por lei e necessárias para proteger a ordem, segu
rança, moral e saúde públicas ou os direitos fundamen
tais e as liberdades de outrem. 

Ardgo 29 

t. Ninguém estará sujeito a discriminação por parte 
de qualquer Estado, instituição, grupo de pessoas ou 
pessoa, em termos de religião ·ou outras crenças. 

2. Para os fins da presente Declaração, a expressão 
"intolerância e discriminação baseadas em religião ou 
crença" significa qualquer distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseadas em religião ou crença, tendo 
como seu propósito ou efeito a aniqUilação ou deteria~ 
ração do reconhecimento, desfrute ou exercício dos di
reitos humanos e liberdades fundamentais em base de i
gualdade_, 

Artigo 3'>' 

A discriminação entre seres humanos em termos de re
ligião ou- crença constitui uma afronta à dignidade hu
mana e um repúdio aos princípios da Carta das Nações 
Unidas, e será condenada como violação dos direitos bu~ 
manos e liberdades fundamentais proclamados na De~ 
clat,ação Universal dos Direitos Humanos e enunciados 
pormenorizadamente nos Pactos Internacionais de Di
reitos Humanos, e com um o bstãculo às relações amisto
sas e pacificas entre as nações. 

Ardgo 4'>' 

t. Todos os Estados tomarão medidas efetivas para 
prevenir e eliminar a discriminação em termoS de reli
gião ou crença no reconhecimento, exercício e gozo dos 
direítoS humanos e das liberdades fundamentais em to~ 
dos os campos da vida civil, econômica, política, social e 
cultural. 

2. Todos os Estados farão todos os esforços para de
cretar ou rescindir legislação, conforme o caso, para 
proibir qualquer discriminação desse tipo, e para tomar 
todas as medidas necessárias para combater a intolerân
cia em termos de religião ou outras crenças. 

Artigo 59 

l. Os pais ou, conforme o caso, guardiães legais da 
criança terão o direito de organizar a vida dentro da 
fam-ília em harmonia com sua religião ou crença, tendo 
em mente a educação moral na qual crêem que a criança 
deva ser criada. 

2. Toda criança desfrutarão direito de acesso à edu
cação em matéria de religião ou crença, de acordo com o 
desejo de seus pais ou, se for o caso, guardiães legais, e 
não será compelida a receber ensino sobre religião ou 
crença contra o desejo de seus pais ou tutores, tendo 
como princípio orientador o melhor interesse da criança. 

3. A ciíalJ.ça será protegida de qualquer forma de 
discriminação em termos de religião ou crença. Será cria
da num espírito de compréensão, tolerância, amizade en
tre os povos, paz e fraternidade universal, respeito pela 
liberdade de religião ou crença dos outros, e em plena 
conscíêncíã-de que sua energia e seus talentos devem ser 
dedicados ao serviço de seu próximo. 

4. No caso de uma criança que não esteja sob o cui
dado de seus pais ou guardiães legais, serão levados em 
confa seus desejos expressos ou qualquer outra prova de 
seus desejos em matéria de religião ou crença, 
constítuíndo-se os melhores interesses da criança como o 
princípio orientador. 

5. As prãticas de uma religião ou crença na qual a 
criança é criada, não devem ser prejudiciais· à sua saúde 
física ou mental ou ao seu pleno desenvolvimento, 
levando-se em consideração o artigo 19, parãgrafo 3'>', da 
presente Declaração. 

Artigo 6'>' 

De acord_o com o Artigo !9 da presente Declaração, e 
com o parágrafo 3'>' do mesmo artigo e suas provisões, o 
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direito à liberdade de pensamento, consciência, religião 
ou crença incluírá, inter alia, as seguintes liberdades: 

(a) prestar culto ou reunir-se em harmonia com uma 
religião ou crença, e estabelecer e manter lugares para 
tais propósitos; 

(b) estabelecer e manter instituições humanitárias e de 
caridade; 

(c) fazer, adquirir e usar cOnviniiiitemente os ártigos 
e materiafS;-riecessários relacionados com os ritos ou cos
tumes de uma religião ou credo; 

(d) escrever, editar e disseminar publicações relevan
tes nessas áreas; 

(e) ensinar uma religião ou crença em lugares apro
priados para esses ftns; 

(0 solicitar e receber contribuições financeiras volun
tárias de indivíduos e instituições; 

(g) treinar, nomear, eleger ou designar por sucessão 
líderes condignos através dos procedimentos e padrões 
de qualquer religião ou crença: 

(h) observar dias de repouso e celebrar feriados. e ceri
mônias de acordo com os preceitos da religião ou crença; 

(i) estabelecer e manter comunicação com indivíduos 
e comunidades, em questão de religião e crença, em nível 
nacional e internacional. 

Artigo 7' 

Os direitos e as liberdades expostos na presente Decla
ração serão registrados nas legislações nacionaís de 
modo a que cada indivíduo possa inteirar-se de tais direi
tos e liberdades na prática. 

Artigo 89 

Nada, na presente Declaração, será interpretado como 
restringindo ou desmerecendo qualquer direito definido 
pela Declaração Universal dos Direitos Hurõanos e Pac
tos Internacionais de Direitos HwnanoS.-

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SEJ"'ADO 
N• 194, de 1986 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados para os veículos automotores para viajan
tes comerciais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 

Industrializados os automóveis de passageiros e utili
tários adquiridos por pessoas físicas que. mediante com
provação hábil, os destinem à utilização na atividade de 
propagandista e vendedores viajantes autónomos. 

Art. 2" O Ministro da faLenda poderá expedir os 
atos complementares necessários à aplicação do disposto 
nesta Lei. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

A medida ora proposta justifica-se errt razão do seu i
negável alcance sociaL 

Temwse mostrado cada vez mais agudas as dificuldades 
em que se deparam os trabalhadores que exercem ativi
dades de viajanteS--COmerciais para se-déSlocarem às suas 
praças de clientes face ao alto custo dos veículos que se 
fazem necessários para os respectivos deslocamentos. 

Além do beneficio concernente à deduÇão até o limite 
de 30% (trm.ta por- cento)1ndePendentemente de compro
vação, já previsto na legislação do imposto de renda, a i
senção do IPI relacionada com a aquisição do veículo 
que lhe sirva de meio de transporte para o desempenho 
de suas atividades mercantis, há de proporcionar melho· 
res condições p'ára a proficiência desejada pelos abnega
dos profissionais de vendas. 

A providência, por se tratar de matéria tributária, 
stricto senso, não encontra qualquer óbice para a sua tra
mitação no Congresso Nacional, devendo-se ressaltar, a
demais, a pouca slgnificatfvidade da diminuiÇão da recei
ta derivada da incidência do tributo supra referido. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em razão dos indiscutiveis benefícios da medida no 
sofrido círculo de propagandista e vendedores viajantes, 
esperamos o apoio dos Senhores Parlamentares no senti
do de viabilizarem a aprovação do Projeto que ora ofere
cemos à deliberação do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Murilo Ba~ 
daró. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI No 7.4!6, DE lO DE DEZEMBRO DE 1985 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados- IPI na aquisição de automóleis de 
passageiros e dá outras prolidênclas. 

O Presidente da República, faco saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. !9 Ficam isentos do Impsto sobre Produtos 
Industrialir.ados- IPI os automóvejs de passageiros 
dassificados no Código n9 87.02.01.03, da Tabela de In
cidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
TIPI, quando adquiridos por: 
r- motoristas profissionais que, na data da publi

cação desta lei, exerçam, comp-rovadamente, em veículo 
de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo 
de passageiros, na condição de titular da autorização do 
poder concedente. e desde que destinem o automóvel à 
utiliz3.çào nessa atividade, na categoria de aluguei (táxi); 
II- pessoas jurídicas ou equiparadas e as cooperati

vas de trabalho que sejam permissionárias ou concessio
nárias de transporte público de passageiros, na categoria 
de aluguel (táxi). e desde que se destinem, tais veículos 
automotores à utilização nessa atividade. 

§ I<:> Ressalvados os casos excepcionais em que ocor
ra destruição completa do veículo, o benefício previsto 
nesta artigo somente poderá ser utilizado uma única vez. 

§ 29 A isenção dependerá de prévia verificação, por 
-parte da Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda, de que o adquirente preenche os requisitos es
tabelecidos neste _artigo. 

Art. 29 Fica assegurada a manutenção do crédito do 
Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, relativo 
às matérias-prima, aos produtos intermediários e ao ma~ 
teria! de embalagem, efetivamente utilizados na indus
trialização dos produtos a que se refere o artigo anterior. 

Art. 3~' O imposto incidirã, normalmente, sobre 
quaisquer acessórios opcionais, que nãó sejam equipa
mentos originais do modelo de veículo adquírido. 

Art. 4~' A alienação do veículo, adquirido com i
senção, antes de 3 (três) anos de sua. aquisição, a pessoas 
que não satisfaçam os requisitos e as condições estabele
cidos no art. I" desta lei, implicará o pagamento, pelo a· 
lienante, do tributo dispensado, monetariamente corrigi· 
do. 

§ li' A inobservância do disposto neste artigo acarre
tará. além da exigência do pagamento do tributo, corri
gido monetariamente. a cobrança de multa e juros mora
tórias previstos na legislação própria, para a hipótese de 
fraude na falta de pagamento do imposto devido. 

§ 2" O previsto neste artigo não serã exigido em ca
sos de sinistro, em que ocorra a destruição total do veí
culo. 

Art. 5" Esta lei vigorará a partir da data de sua 
publicação e até 25 de junho de 1986. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, lO de dezembro de 1985: 164<:> da Independên

cia e 979 da República- JOSt SARNE\' - Oílson Da. 
mingos Funaro. 

LEI No 7.500, DE JUNHO DE 1986 

Altera o artigo 5" da Lei n~' 7.416 ( 1), de 10 de de
zembro de 1985, que concede Isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição 
de automôveis de passageiros, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 A Lei n"'7.416, de 10 de dezembro de 1985, 

passa a vigorar com as s~guintes alterações: 

"I- (vetado); 
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TI- (vetado). 
Art. 59 Esta lei vigorará a partir da data de sua 

publicação e até 25 de fevereiro de 1987." 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 3" Revogam~se as disposições em contrário. 

JOSÉ SARNE\'- Presidente da República.
Dilson Domingos Funaro. 

f,4s Comissões de Constituicão e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 195, de 1986 

Altera a partilha e os critérios de distribuição do 
Imposto Cnico sobre Energia Elétrica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r~ A cota de 60% (sessenta por cento) da arre

cadação do Imposto Único sobre Energia Elétrica, a que 
se refere o art. 26, item 11, da Constituição Federal, será. 
distribuída na proporção de 40% (quarenta por cento) 
par3 os Estados. Distrito Federal e Territórios e 20% 
(vinte por cento) para os Municípios. 

Art. 2<:> O rateio dos recursos a que alude o artigo 
ant~ríor entre as pessoas jurídicas de direito público obe
decerá aos seguintes critérios de proporcionalidade::: 
I- 20% (vinte por cento) à superficie territorial res

pectiva; 
II- 50% (cinqUenta por cento) à população respecti

va; 
III- 2'7c. (dois por cento) à produção efetiva de ener

gia elétrica em seus respectivos territórios, verificada por 
medidas ou, na falta destas, calculadas pela potência le
galmente instalada. como o fator de carga de 35% (trinta 
e cinco por cento), ou, ainda, na falta de demanda máxi
ma para o cálculo da produção, admitindo~se 2.500 
(duas mil e quinhentas) horas de utilização anual da po
tência legalmente instalada, para as centrais termelétri
cas de 4.000 (quatro mil) horas para as usinas hidrelétri
cas; 

IV- 15% (quinze por cento) ao consumo de energia 
el.étrica verificado nos respectivos territórios; 

V- 13% (treze por cento) à área inundada, nos res
pectivos territórios, pelos reservatórios das usinas gera· 
dor as, desde que igual ou superior a 20km7• 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. es
pecialmente o arL 59 da Lei n~' 2.308, de 31 de agosto de 
1954, alterado pelo art. 12 da Lei nt 4.156, de 28 de no
vembro de 1962 e o a.rt. 1<:> de Dt!creto-lei n~' 336, de 24 de 
outubro de 1967. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Justificação 

_ :Tem-se notado que a atual distribuição do produto da 
arrecadação do Imposto único sobre Energia Elétrica 
não vem contemplando de forma justa os Municípios, 
especialmente aqueles. que possuem reservatórios em 
seus territórios. 

A parcela da receita total do referido tributo destinada 
a compensar as municipalidades pelas áreas inundadas, 
desde que atinjam a 20km 2, na atualidade, restringe-se a 
3% a ser partilhado por todos os Municípios que pos~ 
suem tais reservatórios. 

De registrar~se que, por determinação do Decreto-lei 
n" 336, de 24 de outubro de 1967, a partilha do percen
tual de 60% atribuída pela Lei Maior (art. 26, II) destina 
50% dos recursos aos Estados, Distrito Federal e Tcmí
tórios e 10%, apenas, aos Municípios. 

Em assim sendo, as Prefeituras que fazem jus à per
cepção dos valores indenizatórios em razão de reserva
tórios rateiam a insignificância de 0,3% do total do im
posto arrecadado. 

Visando fortalecer tais entidades, faz-se mister refor
mular os critêrios de distribuição previstos no art. 111' do 
Decreto~lei n9 336, de 19671 quer no sentido de aumentar 
para-20% a parte a ser conferida aos Municfpios, quer e
levando para 13% o item relativo à área inundada. 
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A medida justifica-se, i:ii:iida, tendo em- vista que; na 
maioria dos casos, em hora a ârea alagada tenha sido de
sapropriada mediante o preço justo a que se refere o§_ ~2 
do art. 153 da Constituição, é inegável que a destinação 
dada às glebas em questão inutilizam-se totalmente para 
qualquer projeto agrícola ou pecuário que possa trazer 
qualquer beneficio à economia municipal, inclusive pri
vando o Município da parcela correspondente ao Impos
to Predial Rural, cuja receita é transferida pelo INCRA. 

No que concerne à iniciativa da presente Proposição, 
resulta indubitável a sua legitimidade, pois o seu conteú
do, na realidade, não esbarra em qualquer óbice de natu
reza constitucional. 

Evidencia-se, pelo exposto, a relevância da questão en
focada pela sugestão, cuja melhor solução parece-nos a
quela ora alvitrada, razão por que oferecemos ao jufzo 
do Senado Federal o presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986.- Murilo Ba
daró. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 2.308 - DE 31 DE AGOSTO DE 1954 

Institui o Fundo Federal, de Eletrificaçâo, cria o 
imposto único sobre energia elétrica, altera a legis
lação do imposto de consumo, e dá outras providên
cias. 

LEI No 4.156- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1962 

Altera a legislação sobre o Fundo Federal de Ele
trificação e dá outras providências. 

Art. 12 O artigo- 59 da Lei n9 2.308, de 31 de agosto 
de 1954, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 59 Do total da arrecadação do imposto único, 
40% (quarenta por cento) pertencerão à União, 50% (cin
qUenta por cento) aos Estados, Distrito Federal e Terri
tórios e 10% (dez por cento) aos municípios, para ser a
plicado segundo planos plurianuais de investimentos, e
laborados com a colaboração da Eletrobrás, na pro
dução, transmissão e- distrib1.1ição de energia elêtrica. 

§ (9 A parcela de imposto único pertencente aos--Es
tados, Distrito Federal, Territórios e Municípios será ra
teada entre eles, tendo em vista o seguinte critério de 
proporcionalidade: 2% (dois por cento) de produção, 
IS% (dezoito por cento) de superficie, 35% (trinta e cinco 
por cento) de consumo, e45% (quarenta ecincáPor cen~ 
to) de população. 

§ 29 Para o cálculo das quotas, o Distrito Federal e 
os Territórios terão tratamento equivalente aos Esta
dos." 

DECRETO-LEI No 336 
DE 24 DE OUTUBRO DE !967 

Altera os critérios de distribuição do Imposto úni
co Sobre ~nergia EiêtiíCá e dá outras Providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 58, inciso Il, da ConstihllÇâo, decre
ta: 

Art. J? A quota do Imposto Único sobre Energia E
létrica, a que s~ refere o art. 22, iteni IX da Constituição 
Federal, atribuída aos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios, passarâ a ser rateada de acordo com os seguin
tes _critêrios de proporciOnalidade: 
I- 20% (vinte po"r- CentO}à superficie territorial res

pectiva; 
II- 60% (sessenta por cento) à população respectiva; 
III- 2% (dois por cento) à produção efetiva de ener

gia elêtrica em seus respectivos territórios, verificada por 
medidores ou, na falta destes, calculada pela potência le
galmente instalada, com fator de carga de 35% (trinta e 
cinco por cento), ou, ainda, na falta da demanda mãxima 
para o cálculo da produção, admitindo-se 2.500 (duas 
mil e quinhentas) horas de utilização anual da potência 
legalmente instalada, para as centrais termelê:tricas e 
4.000 (quatro mil) horas para as usinas hidrelêtricas; 

IV- 15% (quinze por cento) ao consumo de energia 
elétrica verificada nos respectivos territórios; 

V- 3% (três por cento) à área inundada, nos respecti
vos territórios, pelos reservatórios das usinas geradoras, 
desde que igual ou superior a 20km1• 
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§ J? Ao DistriÍo Federal e aos Estados não divididos 
em municípios, caberá a parcela atribuída aos municí
pios, coma··se os tivessem. 

§ 29 Nos Territórios Federais, caberá à União a par
cela atribuída aos Estados. 

§ 39 A parcela de que trãta o parágrafo anterior será 
destinada aos Territórios Federais, os quais são equipa
rados aos Estados para os demais efeitos previstos na le
gislação relativa ao imposto único sobre energia elétrica. 

CONSTITUIÇÃÓ FEDERAL 

Art. 26. A União distribuirá aos Estados, ao Distri
to Federal, aos Municípios e aos Territórios: 
I- 60% (sessenta por cento) do produto de arreca

dação do imposto sobre lubrificantes e combustíveis 
líquidos ou gasosos mencionado no item VIII do art. 21, 
bem como dos adicionais e demais gravames federais in· 
cidentes sôbre_ os referidos produtos; 

II- 60% (sescenta por cento) do produto da arreca
dação do imposto sobre energia elétríca mencionado no 
item VIJI do art. 2!; e 
III- 90% (noventa pOr cento) do produto da arreca

dação do imposto sobre minerais do País mencionado no 
item IX do art. 21. 

IV -70% (setenta por cento) do imposto sobre trans
portes, mencionado no item X do artigo 21, sendo 50% 
(cinqUenta por cento) para os Estados, Distrito Feóe-ral e 
Territórios e 20% (vinte p~r cento) para os Munícfpios. 

(Às Comissões de Constitutçao e Justiça, de Mu
nicípio.~ e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Os projetas li
dos .. erão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. (Pausa.) 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s 339 a 343, de 
1986 (n9s 475 a 479/86, na origem), pelas quais o Senhor 

-Presidente da República, nos termos do art. 42, ítem VI, 
da Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução 
n~' 93(76, do Senado Federal, solicita autorização para 
que as Prefeituras Municipais de Canindé do São Fran~ 
cisco (SE), Colíder (MT), Ubatã (BA), Aracati (CE) e 
Descalvado (SP) possam contratar operações de crédito 
para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~>-Secretãrio. 

É ligo o seS:uinte 

REQUERIMENTO 
N• 384, de 1986 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei
ro a transcrição nos Anais do Senado de artigos publica
dos pela A Tarde, da Sabia, sobre Octávio Mangabeira, 
referentes ao transcurso do centenário de seu nascimen· 
to. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Lourival 
Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -O requeri
mento que acaba de ser lido serâ submetido ao exame da 
Comissão Diretora, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. {9. 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 385, de 1986 

Nos termos do art. 36 da Constituição, na redaç_ão da 
Emenda Constitucional n" 13, requeiro licença para me 
afastar dos tnibalhos da Casa~ a partir desta data, pelo 
prazo de 128 dias, a fim de tratar de interesses particula
res. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - José Lins. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento que acaba de ser lido depende da maioria da com
posição do Senado para a sua votação. Dada a inexistên
cia de número na Casa, o requerimento fica com a sua 
votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !~>~Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 386, de 1986 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, re~ 
queremos que o tempo destinado aos oradores do Expe
diente de Sessão a ser oportunamente marc~da, seja de~ 
clicado a homenagear Octávio Mangabeiia, pelo trans· 
curso de seu centenário de nascimento. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - LourivaJ 
Baptista - luiz Cavalcante - Hélio Gueiros - Alaor 
CoUtinho- Nivaldo Machado- Jorge Ka1ume. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - O requeri~ 
menta será votado após a Ordem do Dia, consoante os 
termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminho o requerimento, que aqui acaba de ser li· 
do, e que não foi assinado pelo Senador Luiz Viana, por 
ter ele viajado para Salvador, a fim de falar hoje à tarde 
na Câmara dos_ V~reado_res, na sessão especial dedicada 
ao centenário de nascimento de Octávio Mangabeira, o 
qual está subscrito pelos Senadores Luiz Cavalcanti, 
Alaor Coutinho, Hêlio Gueiros, Jorge Kalume e Nival
do Machado. so\lcitando que no pequeno expediente de 
uma das sessões do Senado Federal sejam prestadas as 
homenagens desta casa do Poder Legislativo ao insigne 
estadista Octávio Mangabeira, cujo centenário de nasci
mento hoje se comemora. 

Não precisõ alongar-me na justificação do menCiona
do requerimento Porque Octávio Mangabeira foi, sem 
sombra de dúvida, uma das expressões máximas da his
tória política do Brasil que no decorrer de sua incompa
rável trajetória foi Engenheiro, Professor Universitário, 
Vereador em sua cidade natal, Deputado Federal, Minis
tr'o de Estado das Relações Exteriores, Governador do 
seu Estado, Senador da República, e Membro da Acade
mia Brasileira de Letras. 

Pode-se afirmar, sem receio de qualquer contestação 
possível, que em todos os setores ~planos da sua carrei
ra, Octávio Mangab'eira foi um modelo de competência, 
capacidade política e administrativa, talento excepcional 
- em síntese, um homem público que já se incorporou à 
história do Brasil como um dos seus maiores protagonis
tas. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. N/VALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConcedO a 
palayra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

o· sR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
SegUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Reiteradas vezes tenho ocupado esta tribuna apelando 
ao Governo Federal no sentido de ir ao encontro das exi
gências mfnimas qUe os servidores públicos têm reivindi
cado e com direito. 

Não obstante isto, já encaminhei à consideração do 
Congresso Nacional, através desta Casa, várias propo~ 
siçõ_es nesse sentido, as quais poderiam ser acolhidas 
como nossa contribuição - contribuição do Poder Le
gislativo - em benefício dos funcionários. Mormente 
agora, segundo informação, através do Ministério da 
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Previdência e Assístênc!a Soda\, de que o Governo dese~ 
ja dcfi3grar o processo da_reforma administrativa. 

Sr. Presidente, lerei o arL 37 do Projeto de Lei n~' 261, 
de minha autoria: -- -

"Art. 37. A importância da pensão devida ao 
conjunto dos dependentes do segurado será consti
tuída de uma parcela familiar, igual a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor da aposentadoria que o se.
gurado percebia ou daquela a que teria direito se na 
data de seu _falecimento fosse aposentado, e mais 
tantas parcelas iguais a 5% (cinco_ por cento), cada 
uma, do valor da mesma aposentadoria quantos fo
rem os dependentes do segurado, até o mãximo de 5 
(cinco)." 

Pela lei atual, o valor da pensão devida ao conjunto 
dos dependentes do segurado corresponde a 50% da apo
sentadoria que este percebia. 

Outro é o Projeto de Lei n~' 311, que acrescenta dispo
sitivo à Lei Complementar n9 26, de ll de setembro de 
1975, que altera disposiçõeS da legislação que regula o 
Programa de Integração Social - PIS, e o Programa de 
Formação do Patrimônío do Servidor Público. 

NoS 49, do art. !~>,digo: 

"§ 4"' Por solicitação do titular, o montante dos 
depósitos existentes em sua respectiva conta indivi
dual será transferido, no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir da apresentação do pedido, ao Agente do Sis
tema Financeiro de Habitação indicado, para amor
tização de sa_ldo de financiamento de casa própria:." 

O meu Projeto de Lei n~> 279, .estente aos servidores 
públicos civis, aposentados por tempo de serviço e por 
invalidez simples, o reposicionamento, de até doze refe
rências, já deferido aos servidores cm atividade. 

Este projeto - felizmente o Senado já aprOVõU- eõi 
primeiro turno - espero vê-lo brevemente aprovado 
para seguir para a Câmara Federal. 

O outro é o de n~> 229 que: 

Institui a gratificação de _Natal para os funcio
nários públicos, ativos e inattvos e dá o.utras provi
dências. 

Digo no art. I~': 

Arl. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder aos funcionários públlcos da_ União, no 
mês de dezembro de cada ano, uma gratificação de 
Natal, correspondente ao valor da respectiva refe~ 
rência, acrescida da parcela relativa ao adicional 
por tempo de serviço e salário família. 

O Projeto n~' 84 diz: 

O Congresso Nacinal decreta: --· _ 
Art. 19 í: revogado o artigo 566 da Consoli

dação das Leis d_o Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de }I' de maio de 1943. 

Equivale a dizer, sindiç(,!Jização do funcionário públi-
co brasileiro. _ 

O projeto n9 191, que apr-esentei aqui, no dia 22 de 
agosto, em seu art. 117, diz: 

Art. 117. O tempo de licença especial que o 
funcionãrio não houver gozado, será contado em 
dobro para efeito de aposentadoria, inclusive para 
concessão da última parcela da gratificação adicio
nal por tempo de serviço." 

Esses são alguns dos meus projetas, _Sr. Presidente, 
que estão tramitando _nesta Casa. Tenho certeza que, se 
acolhidos pelo Governo, nós estaremos dando uma 
grande contribuição em favor do funcionário público 
que representa a viga mestra da administração brasileira. 

Felizmente, há pouco tempo, o meu Projeto n~' 143, 
apresentado aqui, em maio de 1985, que isenta os_ apo
sentados de qualquer contribuição, foi aprovado junta
mente com o do Governo, antes do recesso de julho e en
trou cm vigor a partir de julho, beneficiando grandemen
te essa abnegada classe. 

E para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar 
a minha presença nesta Tribuna, para fazer um apelo ao 
Dr. José Sarney, nosso preclaro PreSidente da Repúbli
ca, no sentido de: ir ao encontro dos soldados da borra
cha, aqueles homens que, atendendo ao apelo do Gover
no, quando da I I Grande Guerra, dirigiram-se para a 
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Amazônía, partícípando do front da borracha, facilítan
do o triunfo dos aliados. Quando foram convocados, 
prometeram-lhe.<; aposentadorias e outras benesses e, in
felizmente, até hoje, já alquebrados pelos anos, jogados 
nas sarjetas, desprovidos de quaisquer recursos financei
ros, esses homens não tiveram a recompensa do sacrifi
cio despendido em favor da Pátria. 

O meu Projeto n9 122, apresentado aqui em f981, já 
aprovado por esta Casa, já aprovado nas Comissões téc
nicas da Câmara dos Deputados, falta, contudo, o sinal 
verde do Governo, ali representado pelo Partido que lhe 
dá maior apoio, que é o PMDB. 

Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Dr. José 
Sarney, com quem já me entendi a respeito desse assunto 
e que ficou sensibilizado diante da exposição que lhe fiz, 
autorize a Maioria a aprovar esse projeto, amparando 
desta maneira essa legião de brasileiros que se dedicaram 
à Pátria e que necessitam dessa recompensa financeira. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alaor Coutinho. 

O SR. ALAOR COUTIJ\HO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

O tempo que ocuparei nes.ta Casa hoje será repartido 
com dois pronunciamentos. O priineir"o deles referente a 
um assunto já abordado, nos primeiros dias de freqüên
cia nesta Casa, pelo Senador Jorge Kalume, sobre a por
taria que modificou os horários dos bancos no Território 
Nacional, exceto nas cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. O apelo do Senador parece que não foi ouvido, 
não ecoou nas altas esferas governamentais. 

Hoje, desejo ler algumas das muitas mensagens que te
mos recebido do nosso Estado, insistindo para que seja 
revogada esta portaria, de grandes conseqiiências políti
cas, sociais, ps-icológicas, económicas e financeiras, todas 
elas redundando em um grande prejuízo para a popu
lação. 

A primeira das mensagens que vou ler é procedente de 
Salvador, de uma Associação de 175 anos, a Associação 
Comerçial da Bahia, que tem o seguinte texto; 

Of. 200/86 Salvador, 15 de agosto de 1986 

Exm9 Sr. 
Senador Alaor Coutinho 
Congresso Nacional 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 

Havendo esta Casa, reiteradamente, instado jun
to às autoridades monetárias no sentido de que pro
cedessem a revisão do novo horârío bancári'), pelas 
dificuldades e até meSmo de alguiri prejuízo advin
des às demais atividades empresariais, notadamente 
a do comércio, vimos Solicitar-lhe que interfira jun
to ao Banco Central do Brasil para que tal revisão 
aconteça o mai.s breve possh'el. 

Devemos adiantar-lhe que, em resposta a uma 
das nossas manifestações, aquele banco informou 
que "as justificadas reivindicações de Entidades, 
Prefeituras Municipais e de nobres parlamentares 
representantes do povo de vários Estados do país, 
motivaram este Banco Central a desenvolver, no 
momento, estudos com vistas a concíliar as estrutu
ras de custos bancãrios com osjüStos reclamos e an
seios das comunidades, no que _concerne à adoção 
de horários de atendimento ao público". 

Em anexo encaminhamos cópia xerográfica dos 
expedientes trocados entre esta entidade e o Banco 
Central. 

Seguros de que V. Ex• se empenhará na viabíli
zação do atendimento ao nosso pleito, renovamos
lhe as nossas expressões de apreço e consideração. 

Atenciosamente, Arthur Guimarães Sampaio, 
Presidente em exercício. 

Em anexo há, também, cópia -de um telex encaminha
do do Sr. Fernão Carlos Botelho Bracher, Presidente do 
Banco Central, telex este do interior da Bahia, cujo texto 
passo a ler: 

Salvador - BA - 28.MAI.86. 
Telex NR. 003 t6/86. 

limo, Sr. 
Fernão Carlos Botelho Bracher 
MD Presidente do 
Banco Central do Brasil S/ A 
Brasília- DF 

Agosto de 1986 

Atendendo aos apelos de todas as afiliadas desta 
fedeiação, presentes a sua ultima runião, na cidade 
de Jequieh, em que representou expressiva parcela 
do empresariado do interior deste Estado, apelos es
tes reiterados pelo conselho diretor da associação 
comercial da Bahia, na reunião realizada no dia -22 
ultimo, cabe-me solicitar a V. Ex• que considere a 
possibilidade de revisão do novo horário para Os 
serviços externos dos bancos, fixado entre 11:30 e 
16:30 horas, que vem gerando serias problemas por 
não atender as necessidades da classe empresariaL 

Ademais, esse novo horário, absolutamente des
conforme com a realidade, reduz, significativamen
te, o tempo, mais do que se possa imaginar, porco
meçar, praticamente, no horário de almoço, fato 
que reduz o numero de funcionários para o atendi
mento do publico. 

Seguro de que V. EX' serah sensivel a este apelo, 
subscrevo-me 

Atenciosamente, Juvenalito Gusmão de Andrade, 
Presidente - Associação Comercial da Bahia -
Federação das Associações Comerciais do Estado 
da Bahia. 

Sr. Presidente, em resposta, a esses apelos, o Banco 
Central .encaminhou o seguinte oficio: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

DEORB/GABtN-86/ 52t 
Brasflia {DF) 4 de junho de 1986. 

Do: Departamento de Organização e 
Autorizações bancãrias - DEORB 
Ao: llm<:> Sr. 
Juvenalito Gusmão Andrade 
M.D. Presidente da Federação das Assoe. Com. do Est. 
Bahia 
Salvador (BA) 

Mencionamos o recebimento do telex de 28-5-86, 
dirigido à Presidência deste Banco Central, por in
tennédio do qual faz V. S• referência ao novo ho
rário bancário. 

2. PreliF:ninarmente, cumpre-nos registrar que, 
com o advento do Decreto-lei n<:' 2.284, de 10-3-86, 
forçoso é reconhecer, produziram-se profundas mu
danças na estrutura econômico-financeira do País, 
conduzindo inevitavelmente as instituições finaocei~ 
ras, no esforço de se reajustarem à nova realidade, à 
adoção de medidas por vezes drásticas para a re
dução de custos operacionais. 

3. Por outro lado, devemos reconhecer que a 
mudança do horário bancário implica, também, 
mudança de hábitos causando às vezes alguns trans
tornos à população atendida pelo sistema bancário~ 

4. Assim, as justificadas reivindicações de Enti
dades, Prefeituras Municipais e de nobres parla
mentares representantes do povo de vários Estados 
do País, motivaram este Banco Central a desenvol
ver, no momento, estudos com vistas a conciliar as 
estruturas de custos bancários com os justos recla
mos e anseios das comunidades, no que concerme à 
adoção de horário de atendimento ao público. 

5. Desnecessário dizer que muito nos honra o 
interesse manifestado por v. s~. e que permanece
mos ao inteiro dispor para quaisquer outros assun
tos porventura julgados necessários. 

Atencíosamentoe, Martin Wimmer, Chefe. 

Sr. Presidente, há mais de um mês que se pleiteia, se 
pede, se implora, se apela às entidades financeiras gover
namentais no sentido de que tomem as providências para 
que se evitem os terríveis prejuízos causados à população 
brasileira, ao povo da nossa terra- que são prejuízos de 
várias ordens. E necessário que essas conseqUências se
jam analisadas,_ avaliadas e naturalmente rejeitadas atra
vés da revogação da portaria. Os custos sociais são imen-
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sos, os custos psicológicos iinCriSuráveis; o cOngestiona-
mento nas filas bancárias é uma tortura para o povo bra-
sileiro. --

O Sr. Nivaldo Machado- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. ALAOR COUTINHO - Com muito prazer, 
nobre Senador Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Afaor -COu
tinho, não estaria aqui a repetir um simples lugar
comum se dissesse que V. Ex~ está fazendo um pronun
ciamento da maior importância. Na verdade, V. Ex• está 
fazendo um pronunciamento muito sério, que diz respei
to, de modo abrangente, a toda a sociedade brasileira, tal 
a importância do sistema bancário para a vída da socie
dade. Por isso é que estranho que decorridos alguns me
ses, apesar das reiteradas solicífações c dos freqilentes 
apelos de entídades, de prefeituras, todos eles de um 
modo geral mantidos e renovados pelos diversos parla
mentares, estranho que ainda se esteja a estudar este 
problema conforme resposta de uma autoridade do Ban
co Central- nem éoo Presidente que assina o documen
to a cuja leitura V. Ex' acaba de proceder, ê um outro 
funcionário do Banco, quando acho que n.uma resposta 
ao Senado - não sei se foi ao Senado - deveria ser o 
próprio Presidente, Dr. Fernão Bracher. V. Ex• tem toda 
razão. E na hora em que insiste em pedir que o Governo 
se pronuncie em tempo hábil, V. Ex• vocaliza uma aSPi
ração, podemos dizer, de quase todo o povo brasileiro: 
são as repercussões de ordem negativa sob o ponto de 
vista social; o custo -s_oCíal âis_so_é muito alto sob o ponto 
de vista psicológico do que representa de desconforto à
queles que têm que se postar diante de uma fila de banco 
a partir das 11 horas e 30 minutos, num horário que qua
se coincide com o do almoço, para receber um cheque e 
atender as suas necessidades. Ora, esse é um assunto que 
afeta a socieOade no seu bem-estar, se é que podemos fa
lar em bem-estar na s_ociedade brasileira, hierarquizada, 
onde apenas poucos têm muito e muitos têm muito pou
co. Eu diria que V. Ex• cbnta com a sensibilidade desta 
Casa e conta com o meu apoio, porque eU não podería 
discrepar do procedimento unânime do povo brasileiro 
por ser um homem que está atento e vive esse sofrimento 
cotidiano do povo, que constato, com as grandes filas no 
meu Estado e naturalmente por todo o Brasil afora. Re
ceba V. Ex~ a minha soliáaiiedade, o meu apoio e a sim
patia do povo brasileiro, !=Om este pronunciamento. 
Muito obrigado. 

O SR. ALAOR COUTINHO - Agradeço o aparte 
do nobre Senador Nivaldo Machado. 

Gostaria, agora, de comentar ainda outros tipos de 
prejuízos que talvez não estejam sendo observados pelo 
Banco Central. O custo psicológico-emocional, acredito, 
é difícil de ser avaliado. Mas não é dificil avaliar os con
flitos entre os usuários em decorrêTicia do congestiona
mento, da perda de horas de trabalho. V. Ex', Senador 
Nivaldo Machado, como homem do Nordeste, sabe que 
existem na nossa região quase três milhões e meio de mi
croempresas, de empresas familiares, do chefe de família 
sozinho e a sua mulher; ou ele, a sua mulher e seu filho, 
ou ele e mais um auxiliar estranho, que são obrigadOs a 
abandonar uma hora de trabalho, com um custo de di
nheiro elevadíssimo, para se irritar, se indi&nar diante de 
uma fila de banco, para a qual a justificativa dada pelo 
Banco Central é de que isso é decorrência de uma das 
medidas mais saudáveis que este Governo procurou to
mar quando instituíu o Plano Cruzado. 

Então, é uma portaria contraditória, pOrque índíspõe
um órgão do Governo contra uma medida do Governo, 
e um órgão financeiro cO-ritra uina ·meCiidii financeira do 
Governo. 

O Sr. Jorge Kalume - V. Ex, permite um aparte? 

O SR. ALAOR COUTINHO- OuçO corri muito pra
zer V. Ex~, Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalumc- Neste momento em que V. Ex~. 
nobre Senador Alaor Coo.tinho, ocupa a tribuna para 
verberar um fato, já por quase todos nós levado ao co
nhecimento do Governo, tepresentajá a união do Norte 
e do Nordeste. Do Norte, através da minha palavra e do 
Nordeste através de vários companheiros, que por algu
mas vezes reclamaram da medida adotada pelo Banco 
Central, que não está adeguada às nossas regiões. Por-
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que, já dísse várias vezes aqui, num país de dimensão 
continental, como o nosso, não se pode fazer a mesma le
gislação para toda a sua continental superfície. 

Cada região tem a sua peculiaridade: a Amazônia, o 
Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul. Vamos falar, então, 
sobre o Norte e o Nordeste. Temos contra nós o clima, 
que castiga o usuãrio que vai ao banco às onze e meia, ir
rita, onde não preciso dizer a V. Ex~ isso- o percentual 
de ozónio é muito superior ao dos Estados onde o clima 
é ameno, e o ozónio contribui para trazer maior irri
tação, pode levar até à loucura. Portanto, está na hora de 
o Governo, através do Ministério da fazendã.;Tazer uma 
reconsideração quanto a esse horário adotado para os 
bancos, principalmente para a nossa Região. Além do 
clima, há o fuso horário, pelo menos na minha Região, 
em que há uma diferença de duas horas, entre o Acre e 
Brasnia. Há uma hora de diferença entre Rondônia e 
Brasllía, Mato Grosso e Amazonas a mesma coisa, estão 
no mesmo fuso horário. Temos quatro fusos no Brasil. 
Portanto, fazemos um apelo, tendo V. Ex• como o nosso 
canal no sentido de o Governo reconsiderar essa medida, 
fazendo voltar o horário antigo, p-orque era que _o me
lhor atendia às necessidades das nossas regiões. Parabe
nizo a V. Ex' por essa luta que estú travando em favor 
dos usuários dos bancos. Parabéns! 

O SR. ALAOR COUTINHO - Agradeço ao nobre 
--Senador Jorge Kalume e quero ressaltar que a primeira 

pessoa que vi batalhar pela revogação dessa medida foi 
V. Ex~ mas que até agora também não mereceu uma res
posta, talvez por falta de tempo das autoridades fihan
ceiras. 

O Sr. Jorge Kalume- Gostaria só de acrescentar que 
é preciso gritar. Dizia Churchm, na Inglaterra, que de
ver(amos ser como os maus, gritar mesmo sem razão. 
Mas não é o nosso caso. Estamos com a razão. Pe. Vieira 
dizia que até o madeiro reSponde ao machado que o cor
ta. Portanto, estamos reivindicando u[n assunto dos 
mais justos, em favor da população brasileira. Parabéns 
a V. Ex• mais uma vez. 

O SR. ALAOR COUTINHO- Obrigado, nobre Se· 
nadar Jorge Kalume. 

Neste momento, considero-me um intérprete do povo 
brasileiro. É ele que mantém a estrutura governamental 
com a contribuição do seu trabalho, através de impostos, 
e não é possível que as instituições governamentais tra
balhem contra o povo que as sustenta. As causas, os pre
juízos não estão limitados apenas a esses terríveis custos 
financeirOs que gostaríamos de saber. Quantos estão 
fora do seu trabalho os homens que se encontram nas fi
las. Mas existem conflitos de ordem política com as au
toridades municipais. Uma portaria está conflitando, ge
rando um problema sério de jurisprudência, quando in
terfere na autonomia municipal, de uma maneira brutal, 
incoerente e geradora de conflitos. O nosso PaJ:s tem de 
crescer na paz e na tranqUilidade. Esta e a intenção ma
nifestada pelo Senhor Presidente da República, pelo Se
nado, pelo Congresso Nacional, por todas as autorida
des. Não se trata de uma bajulação fácil, trata-se de uma 
necessidade imperiosa de prestigiarmos as nossas autori
dades, para que este País cresça num clima de _bem-estar 
social. Além dessa portaria indispor as prefeituras, que 
se sentem feridas na sua autonomia municipal, por uma 
simples circular do Banco Central, ainda indispõe o 
povo contra o plano cruzado, porque causa uma indig
nação quando se lhe atribui a CUlpa d-o horârio bancário, 

__ e compromete a imagem de uma instituição financeira 
do porte do Banco Central. Porque quando ela pretende 
defender os custos bancários, é pãra nãturalmente elevar 
os seusiucros, o que cria uma imagem também macula
da das instituiições financeiras particUlares. Mas o pior, 
Excelência, é que o Banco Central se mostra perante o 
público, pelo menos através desta circular infeliZ e desas
trada, como uma espécie de curador de organizações fi
nanceiras-mal administradas, porque os grandes bancos, 
as instituições- finanCeiras bem administradãs, estão 
apresentando seus balanços· com lucros altamente satis
fatóiTos, conlo V. Ex' se referiu há poúccis-- dias:-· 

O Sr. Martins Filho- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. ALAOR COUTINHO- Pois não, riobre Se-
nador. · 
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O Sr. Martins Filho- Serei breve, apenas o suficiente 
para- com a devida permissão de V. Ex'- inserido no 
seu pronunciamento, prestar a minha solidariedade e o 
meu integral apoio ao assunto que V. Ex• traz neste ins
tante ao conhecimento da C_asa, que já do nosso conheci
mento e do nosso sofrimento, porque todos os brasilei
ros já estão reclamando. Não sei por que o Banco Ce-n~ 
trai não revoga essa portaria. Veja bem: os grandes cen
tros urbanos estão reclamando porque sào imensas filas 
que s_e formam. Nas pequenas cidades, no interior, onde 
!,!ma agênçia do Banco do Brasil é a única instituiçãO de 
crédito a funcionar, há filas imensas de agricultores que 
têm que _cuidar do seu pequeno rebanho, que têm que 
cuidar da sua roça, e que são obrigados a passar horas a 
fio cm uma fila agUardando ser atendido. Parece-me que 
o Banco Central está querendo reforçar esse apelo à pou
pança, E o Governo está querendo que se volte, e que se 
fuja do banco, e que se volte àquela década de 20 da pou
pança, do velho baú. Parece-me que o Governo está que
rendo que se receba esse dinheiro e que se guarde, não no 
cofre, porque pobre não tem cofre, mas tem a sua velha 
mala, o seu velho baú. Parece-me que é _isto que o Gover
no está desejando. Para mim é um absurdo ver principal~ 
mente nas pequenas cidades grandes filas, quando não se 
via isso. Eu agora, na campanha eleitoral, tenho obser
vado que. quando se passa pela frente das agências ban
cárias, a primeira coisa que se nota é a imensa fila saindo 
de porta afora do bando e aquele povo impaciente e re-
clamando. Gostaria, com a devida vênia de V. Ex' lar:tçar 
o meu veemente apelo às autoridades governamentais da 
área no sentido de que se revogue essa portaria e que se 
atente também para o bem-estar social do nosso povo. 
Apesar de nós estarmos também apoiando o Plano Cru
zado, isso não representa coisa nenhuma para o Plano 
Cruzado, mas pelo contrário, representa e pode ocasio
nar uma revolta do povo ao plano, que não tem nada a 
ver com uma simples portaria do Banco Central. Eram 
essas as palavras que gostaria, com a devida 1r'ênia de V. 
Ex~ inserir no seu pronunciamento. 

O SR. ALA OR COUTINHO -Agradeço ao nobre 
Senador Martins Filho, e hoje me sinto bastante feliz: de 
estar recebendo tanto apoio, porque estou sobretudo de
fendendo uma causa justa. O segundo espaço de tempo, 
que ocupo é para registrar o centenário de OCfávio -Man
ga beira. E creio que o melhor presente que um humilde, 
um modesto Senador que transitoriamente passa por 
esta Casa, podía lhe oferecer, era exatamente o fruto co
lhido na árvore plantada no solo brasileiro. O tipo de 
causa que ele gostava de abraçar sem regionalismo, a 
causa do povo, das pessoas que ele não sabia onde mora
vam, das pessoas que ele não sabia o nome, mas contra a 
prepotência, contra a ignorância, contra a inconseqUên
cia, partisse de onde partisse. Embora seja um modesto 
presidente, diante das grandes jóias que está recebendo 
hoje, através das palavras brilhantes que na Bahia hoje 
estão sendo pi-aferidas em sua homenagem, eu diria, se 
pudesse com ele falar neste momento- isto não é muito 
diffcll, se compreender um psiquiatra a falar com o além 
- que quem lhes fala neste instante é aquele ginasiano 
que um dia em comissão esteve no seu Palácio da Acla
mação para cohvidá-lo para as festividades do 2 de ju
lho. no seu Ginásio da Bahia. 

Foi aquele ginasiano com 14, 15 anos de idade, que 
sentou, a seu pedido, na sua cadeira que, por uma con
tingência da sorte, por um desses privilégios do destino 
que neste momento oferece a ele exatamente um presente 
que foi ele quem plantou, a defesa de uma grande causa, 
uma causa do povo brasileiro. 

Esse modesto presente que ofereço ao eminente Octá
vio_ Mangabeira, me faz sentir como aquele menino 
pobre que tem de devolver aquilo que recebeu. Estou 
certO _que com a sua malícia sem maldade, diante dos 
grandes presentes que está recebendo hoje, ele me cha
maria ao canto para dizer que foi o presente que mais 
gostou, porque foi o da pessoa mais modesta que lhe ofe
receu,-ê urria réplica de homenagem que ele sempre pres
tou à imenSa população desafortunada do seu País. 

Sr. Presidente e Srs. SenaQ.ores, eu espero que esta cau
sa seja uma causa que o povo brasileiro possa ganhar no 
tempo mais breve possível. h uma causa que eu dedico, 
neste instante, a Octávio Manga beira, o grande campeão 
da justiça e da liberade, que honrou ao País e a este Par
lamento. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 387, de 1986 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retirada do Requerimento nl' 377, de l9_86, d_e minha 
autoria. 

Sala das Scssõ_es, 27 de agosto de !986.- Enéas_ Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O requerimen
to que acaba de ser lido é deferido pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - _Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conseqUência, as matérias cóilstantes· da Ordem 

do Dia, em fase de votação, constituída pela Emenda da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado ol' 
135/86; Requerimentos n9s 266, 304, 303 e 382/86; e Pro~ 
jetos de Lei do Senado n"'s_258/85, 205(80 e &0/84, ficam 
com a apreciação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa~se ao 
item 9: 

Discussãõ, em turno único~ do Projeto de Reso
lução n9 150, de 1985, de autoria da Comissão O ire
tora, que aprova o regulamento de pessoal do Sena~ 
do Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 654 e 658, de 1986, das 
Comissões: 

-de O;mstituicão e Justiça- I"' Pronunciamen
to: pela aprovação do Projeto, com as Emendas n"'s 
2, 3, 6, 8, 9 e lO; pela constitucionalidade das Emen
das n9s I e 5, e pela inconveriiêilcia das Emendas n"'s 
4 e 7; 29 Pronunciamento: favorável ao substitutivo 
da Comissão Diretora, com Subemenda_ que apre
senta· 

-' Dirctora- I"' Pronunciamento: Favorável ao 
Projeto e às Emendas n"'s 2, 3 (em parte), 6 (em par
te), 8, 9, 10 (em parte), e contrário às demais emen
das, concluindo pela apr~~entação de_ Substitutivo 
Integral; 2<? Pronunciamento: contrário à Subemen
da da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto_ na forma do 
Substitutivo oferecido pela Comissão Diretora e 
contrário à Subemenda da CQmissão_ de Consti
tuição e Justiça. 

A matéria constou da Ordem do Dia da _sessão ex
traordinária de 15 do corrente, tendo a sua discussão 
adiada a requerimentos dos Senadores Alexandre Costa 
e Maurlcio Leite para a presente sessão. 

Sobre a mesa, subemcndas que serão lidas pelo Sr. 19~ 
Secretário. 

São lidas as seguintes 

SUBEMENDAS (de plenário) 
Oferecidas ao Projeto de 

Resolução ns> 150, de 1985 

N'2 

Ao Substitutivo da Comissão Diretora ao Projeto de 
Resolução n<:> 150, de 1985. 

Dê-se ao art. 3<? a seguinte redação: 

, "Art. 3<? Esta resolução entra em vigor a partir 
de I~ de dezembro de 1986." 

Justificação 

A presente emenda decorre de outra apresentada ao 
Projeto de Resolução n"' 149, de 1985, e obje(ivii alterar a 
sua vigência. ---

Sala das -Sessões, ení' 27 de agosto de 1986.- Maurício 
Leite. 

N' 3 

Suprima-Se o art. :l<? do substitutivo ao Projeto de Re
solução n9 150, de 1985, rcnumerando-se os seguintes. 
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Justificação 

- Prevê o substitutivo ao Projeto de Resolução n<? 150, 
de 1985, que "Aprova o Regulamento de Pessoal do Se~ 
nado Federal e dá outras providências", a competência 
privativa da Conlissão Diretora da Casa para propor 
projetas de lei e de resolução que visem, respectiva
mente, a criação ou extinção de cargos e empregos do 
Quadro de Pessoal do Senado, constitui determinação 
injurldica e anti-regimental. 
_O instru~ento legal para determinar a competência 

das Comissões Permanentes do Senado Federal é o Regi
mento Interno. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1986.- Alexan
dre Costa. 

No substitutivo da Comissão Dil'etora ao_Projeto de 
Resolução n~ 150, de 1985, procedam-se às seguintes al-
teiã.ÇõeS: - --

1) Dê-se ao inciso II do art. 11 a seguinte redação: 

"II -em caráter temporário, quando se tratar 
de empregos de Assessor Técnico e Secretário Parla
mentar do Quadro de Pessoal do Senado Federal". 

2) Inclua-se no parágrafo único in fine do art. 12 a ex
pressão: ""e de Secretário Parlamentar". 

Justificação 

A presente emenda é decorrente de outra apresentada 
ao Projeto de Resolução n9149, de 1985, objetivando es~ 
tabelecer que os Senhores Senadores coiltinuem a indicar 
os ocupantes dos empregos de Secretário Parlamentar. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1986.- Severo 
Gomes. 

N'5 
Dê-se ao caput do art. 15, do substitutivo ao Projeto 

de Resolução n<? 150, de 1985, a seguinte redação: 

Art. IS. A nomeação para cargos de provimen
to em comissão deverá recair em servidores inte
grantes do Quadro de Pessoal, que possuam as qua
líticações necessárias, ressalvado o de Diretor da 
Assessoria, privativo de Assessores Estatutários. 

J usfiticacão 

A Assessoria do Senado Federal é constituída de servi
dores de alto nível, nomeados após rigoroso processo se
letivo. 

Seria inadimissível fossem dirigidos por servidores es
tranhos a seu quadro. 

Esta a razão de nossa emenda! 
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 

Costa. 

N'6 
Dê-se ao art. 15 do substitutivo ao Projeto de Reso

lução n9 150, de 1985, a seguinte redação: 

"Art. 15. A nomeação 'para cargos de provi
mento em comissão obedecerá às seguintes normas: 

I- o de Diretor-Geral, de Consultor-Geral, de 
Diretor de Secretaria de Divulgação e de Relações 
Públicas, de Diretores das Subsecretarias que a inte
gram, por livre escolha, dentre brasileiros, de reco
nhecida competência, que pOssuam-as condtções e 
qualificações ne~s~rias ao exercíCio-· do cargo; 

II- o de Secretário-Geral da Mesa,_ de Secreta
ria e da Representação do Senado Federal no Rio 
de Janeiro, dentre servidores integrantes do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, que possuam as qua
lificações necessárias ao exercício do cargo; 

III -o de Diretor da Assessoria e das Subsecre
tarias da Assessoria, dentre eis Assessores estatu
táriOs--que possUatri as qUalificaçõeS necessâríaS aO 
exercido do cargo; 

IV- os de Diretor: 
a) da Subsecretaria de Assistência Médica e So

cial, dentre titulares de cargos de Médico; 
b) da Subsecretaria de Taquigrati:i, dentre os ti

tulares de cargos de Taquígrafo Legislativo; 
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c) das demais Subsecretarias, dentre servidores 
integrantes do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, que possuam as qualificações necessárias ao 
exercício do cargo. 

V- o de Auditor, dentre os servidores efetivos 
integrantes do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, que possuam as qualificações necessárias ao 
exercício do cargo; 

VI- o de Chefe de Gabinete do PrCoSidente, os 
de Assessores Legislativos e os de Assessores da 
Secretaria-Geral da Mesa, dentre os servidores do 
Senado Federal que possuam as condíções e qualifi
cações necessárias ao exercício do cargo. 

J ustificaçào 

Pretendemos com a emenda regular a nomeação para 
os cargos em comissão, esquematizando de forma racio
nal_e, ao mesmo tempo, resguardando os órgãos de di
reção especialíssima aos servidores com formação técni
ca para a condução de seus trabalhos. 

Assim, os cargos de Di.retor-Geral, de Consultor
Geral, de Diretor da Secretaria de Divulgação e de Re
lações Públicas e das Subsecretarias que a integram, po
derão ser designados, por livre escolha, dentre brasileiros 
de reconhecida competência, que possuam as condições 
e qualificações necessárias ao exercício do_cargo. 

Já, os demais, reservamos, como bem foi definido o 
art. 277, da Resolução n<? 58, de 1972, para os servidores 
da Casa, cujas atividades guardem vínculo com as suas 
competências. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 
Costa. 

Dê-se ao art. 22 do substitutivo ao Projeto de Reso
lução n<? 150, de 1985, a seguinte redação: 

A;t,. ii.' . ·~. ~~·~~~Í~~t~· . ~~~~ . d·a·r· . ~~~~~ . ~ 
Diretor-Geral. 

Parágrafo único. Tomarão posse perante o lQ. 
SecretáriO: o Diretor-Geral; o Secretário~Geiál da 
Mesa; o Consultor-Geral; os DiretoreS de Assesso
ria; da Secretaria de Divulgação e de Relações 
Públicas; e da Representação do Senado Federal no 
Rio de Janeiro". 

Justificação 

Importante se estabeleça a competência para dar posse 
em :\CUS cargos ao Diretor-Geral e aos titulares dos car
gos de Diretor dos Órgãos de Assessoramento Superior 
do Senado FederaL 

O cargo de Diretor da Representação do Senado Fe
deral no Rio de _Janeiro, como esses, é tambêm subordi
nado à Comissão Diretora da Casa. 

Sala das. Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 
Costa. 

Dê-se ao parágrafo único do art. 22 do substitutivo a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único. Tomarão posse perante o 
Primeiro-Secretário o Diretor-Geral e o Secretário
Geral da Mesa." 

Justificação 

A.subemenda restabelece princípio consagrada nos re
gulamentos anteriores, determinando_ que a posse de car
gos de igual hierarquia, tais sejam, de Diretor-Geral e de 
Secretário-Geral da Mesa, ambos DAS-6, seja feita pe
rante o Primeiro-Secretário. 

Como es.tá no substitutivo, o Secretário-Geral da 
Mesa deverá ser empossado pelo Diretor~Gerãl e, apei1as 
esse, pelo Primeiro-Secretário. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Benedito 
Ferreira. 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 
22: 

""A.rt. 22. 



Agosto de 1986 

Parágrafo ún-icO. Tomarão p-osse perante o 
Primeiro-Secretário o Diretor-Geral e o Secretário
Geral da Mesa." 

Justificação 

A presente emenda tem por finalidade corrigir lapso 
de redação ocorrido na feitura do projeto, uma vez que 
os referidos Cargos são de igual nível hierãrqu[ój, 

Sendo o Secretário-Geral da Mesa díretamente subor
dinado à Mesa Diretora, nada mais natural que a sua 
posse seja feita perante o 19-Secretãrio, mantendo forma 
regulamentar consagrada pela tradição da Casa desde 
sua criação. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 
Costa. 

No;. 10 

Dê-se ao art. 131 do substitutivo ao Projeto de ResO
lução n9 150, de 1985, a seguinte rcdaçào: 

............. ' ... ' ... ~-
Art. 131. O servidor-candidato poderã Ob-ter li

cença, com a -re-nronenrção do cargo ou emprego, 
como se em exercício estivesse, para desenvolvei ati
vidade político-partidária, na forma da legislação 
especifica." 

Justificação 

A nossa intenção é a de garantir ao servidor-candidato 
licença, com remuneração _ou salãrio íntegra!, durante o 
período de campanha política. 

A atividade político-partidária não con"tlita com o de
sempenho da função pública, salvo no caso especialíssi
mo de candidatura a mandato elctivo, quando o afasta
mento deve se impor, até por preservação da moral ad
ministrativa. 

A atividade político-partidária, sem fim eleitoral, não 
interfere na atividade administrativa do servidor. 

Daí a nossa emenda. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 
Costa. 

N9 li 

Dá nova redação ao caput do art. 181 e ao seu pa~â
grafo único, do Projeto de Resolução n9 150, de 1985, 
que "aprova o regulamento de pessoal do Senado Fede
ral e dã outras providências". 

Art. 181. Ao servidor ocupante de cargo em 
comiss~o de Consultor-Geral, e aos designados para 
a função gratificada de Assistente Jurfdico, bem as
sim ao Diretor da Assessoria, ao Diretor da Subse
cretaria técnico-jurídica da Assessoria e aos Asses
sores, é assegurada a concessão de GratifkaÇão-pelo 
Desempenho de Função Essencial à Prestação Juris
dicional, calculada à base de 40% (quarenta por cen
to) do vencimento ou salário bãsico percebido. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se 
aplica aos servidores que se encontram no efetivo 
exercício do seu cargo, emprego ou função na Con
sultaria Geral do Senado Federal e na Assessoria, 
assim considerados os afastamentos previstos no 
art. 29, itens I a IX e do XI ao XIII." 

Justificação 

A presente emenda intenta estender aos Assessores, 
Diretor da Assessoria e da Subsecretaria têcnico-}urídica 
da Assessoria a Gratificação pelo Desempenho de 
Função Essencial à Prestação Jurisdicional, jã concedida 
ao Consultor-Geral e aos seus Assistentes Jurídicos, no 
mesmo percentual estabelecido pelo Decreto-lei n'>' 2.117, 
de 7 de maio de 1984 .. 

A gratificação em tel.il. ê c6ilcedida-aás'sêrVfdores, Bã: 
charêis de Direito, incompatibilizados para o exercício 
profissional por força do cargo ejou função desempe
nhada no serviço público. 

Nada mais justo, portanto, do que se estenda aos Ba
charéis em Direito da Assessoria do Senado Federal are
ferida gratificação, vez que se encontram permanente
mente à disposição da Casa. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986 .. - Alexandre 
Costa. 
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N~>l2 

Suprima-se o art.. 283 do substitutivo ·ao Projeto de 
Resolução n9 !50, de 1985. 

Justificação 

Todos os titulares de cargos em comissão, por suas 
próprias características, são- deinisSíveis ad nutiult. 

Por isso é desnecessário que o artigo que se pretende 
suprimir-e~tabCic"ça que são mantidos, até posterior exo
netação -os atut.Jis ocupantes de cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, não titulares de 
cargos e empregos permanentes, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

Os ocupantes de cargos em comissão não-titulares de 
cargos e empregos permanentes no Quadro de Pessoal da 
Casa não configura situação jwrldica diferente dos que 
possuem titularidade .. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1986. - Alexandre 
Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
o projeto, o substitutivo, as emendas e as subemendas 
em turno único. (Pausa .. ) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, a matéria_ volta ao exame das 
comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas faria) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

A votação do Requerimento n~> 386, de l986, lido no_ 
Expediente, fica adiada em virtude da ausência de quo
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo_ a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS-..:_ Ró.- P!Onuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi, em julho último, candente mensagem do Sr .. 
José Bigonha Gazolla, ilustre Prefeito Municipal de 
Ubâ, importante cidade do Estado de Minas Gerais .. 

Presumo que o Ofício~Circular n~> 03~/GP/86, de 24 
de junho de 1986, em que S .. Ex' expõe 3.S Incontáveis di
ftculdades que atingem os Chefes do Poder Executivo 
Municipal, tenha sido enviado a todos os Parlamentares 
brasileiros. 

O mote da correspondência é a "ameaça que paira 
sobre as Prefeituras, com relação à possfvel cobrança ju
dicial de seus débítos previdenciãrios" .. Diante de tal 
perspectiva, apresenta o Exm9 Sr. Prefeito de Ubá vigo
rosa argumentação que demonstra a impossibilidade de 
as Prefeituras Municipais saldarem suas dívidas. 
~forçoso reconhecer, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, a 

veracidade dos argumentos apresentados pelo Sr. José 
Bigonha Gazolla. 

Sabe-se que existe, no Brasil, grande número de Mu
nicípios inadimplentes. São mais de 3 mil e 700 Municí
pios, tomando-se por base notícia publicada em O Glo
bo, edição de 21 de março do ano em curso, segundo a 
qual 90% dos municípios brasileiros devem, -em conjun
to, Cz$ 5 bilhões à Previdência Social.. 

Diante do montante da dívida, é oportuno que reflita
mos sobre o assunto .. E, de imediato, algumas inda
gações se imporão. 

Como poderão os Municípios saldar essã dívida, Se
nhor Presidente e Senhores Senadores, se suas receitas 
permanecem em níveis inferiores aos de suas necessida
des, apesar da chamada Reforma Tributária, aprovada 
pelo Congresso Nacional, pela Emenda Constitucional 
n9 27, de 28 de novembro de !985? 

Como saldar o débito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
se inex.istem recursos financeiros na maioria dos Municf
pios brasileiros, mas aumentam neles, a cada dia, os gra~ 

_ ves problemas que atingem suas populações? 
Podemos afirmar, sem temor de erro, que o contun

dente relato do Sr. Prefeito de Ubá bem expressa a si
tuação crítica de milhares de Municípios brasileiros .. 
Como no caso do Sr. José Bigonha, o grande desafio 
que, hoje, os administradores municipais têm que en
frentar refere-se aos problemas sociais de suas comuni
dades .. Não há, no Brasil, praticamente, nenhum Municí
pio onde- hão existam bairros carentes, sem nenhum 
problema de infra-estrutura (água, luz, esgoto, captação 
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de águas pluviais, calçamento, área de lazer, escolas, 
postos de saúde) e onde não existam grandes contingen
tes de desempregados, f;;~mintos, doentes e analfabetos. 

Diante de tal quadro, indago, Sr. Presfdente e Srs .. Se
nadores: como poderão as administrações municipais so
h.icfonar -os -sérios problemas de suas comunidades, 
quando têm, antes, que iiquid;;~r seus débitos? 

V árias são os credores dos M unicfpios, além da Previ
dência SociaL Segundo noticia publicada na. "Gazeta 
Mercantil", de 5 de agosto de 1986. "os Municípios de
vem Cz$ 15 bilhões para o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), a terceiros, mediante emissão de Utulos, e a ban~ 
cos privados e oficiais( ... )". Segundo a mesma matéria 
há "ainda uma dívida exterior de USS 120 milhões por 
ano, relativos ao pagamento da dívida" .. 

As cifras que acabo de expor mostram-nos situação 
angustiãnte .. Revelam, como afirma o Sr. Josê Bigonha 
Gazolla, todo o constrangimento a que estão sendo sub
metidos centenas de Prefeitos p-or todo o Brasil, pressio
nados por seus credores, mas desprovidos dos mfnimos 
recursos para saldar as dívidas contraídas, em muitos ca
sos, por administrações anteriores. Por isso, inquieta-me 
profundamente o desabafo do Prefeito mineiro, prova
velmente porta-voz de centenas de outros prefeitos, e que 
está expresso nestas palavras "( .... ) estamos aqui pressio
nados e intranqUilos pela presença de fiscais, revirando 
toda a nossa documentação, como se estivéssemos es
condendo alguma coisa ou não quiséssemos pagar, o que 
consideramos um acinte à nossa integridade moral" .. 

Sr. Presidente e Srs .. Senadores, urge encontrar-se ver
dadeira e definitiva solução para o problema que acabo 
de expor. 

Em verdade, sugestões para se enfrentar a questão não 
têm faltado, conforme demonstrareí a seguir. 

A primeira delas refere-se a proposta que consta de 
doc_umento entregue aos Ex.mos. Srs. Ministros do Pla
nejamento e da Fazenda, em maio de 1985, pela Frente 
Municipalista Nacional, no sentido de conceder-se anis
tia para débitos anteriores a 1982 e isenção da parte rela
tiva ao empregador, no caso, as Prefeituras Municipais 
( J ornai de Brasília, 21 de maio de 1985). 

Também o ex-Ministro da Previdência e Assistência 
Social, Sr .. Waldir Pires, tratou do assunto durante sua 
gestão. Erri tom bastante realista, após considerar que, 
dificilmente, as Prefeituras teriam condições de saldar 
compromisso tão elevado, propunha que a solução maís 
prática para o problema "seria a União assumir essa 
dívida, através de transferências do orçamento fiscal 
para. o da Previdênvcia", Ponderava, ainda, o Sr. Waldir 
Pires que, caso a solução indicada viesse a ser rejeitada 
pelos Ministros da ãrea econômica, dadas suas impli~ 
cações no controle da política monetária e da inflação, o 
problema deveria ser remetido à Assembléia Nacional 
Constituinte, para deliberação soberana a respeito da 
proposta (Folha de S. Paulo, 5 de fevereiro de 1985). 

Sugestão semelhante é apresentada pelo Exmo9 Sr. 
Prefeito de Ubá. Propõe S. Ex~. "que se espere a Consti
tuinte e, com ela, uma Reforma Tributária real, tão espe
rada e prometida em palanques c congressos pelas lide
ranças políticas, que nos permita fazer frente aos nossos 
compromissos, para que os Municípios sobrevivam, sem 
dependência do Poder Central. 

__ "Que -se diixe a cobrança desses débitos para os 
próximos anos; aí, sim, temos cei-te:za de que a~_coi
sas poderão ficar melhores - e assim estaremos ap
tos a pagá-los, se tivermos recursos suficientes e sem 
colocarmos o nosso povo na miséria .. " 

O atual titular da Pasta da Previdência e Assistência 
Social, ilustre Miriistro Rafh-ael de Almeida Magalhães, 
segundo notícia divulgada em O Globo, edição de 21 de 
março de 1986, igualmente vem estudando o assunto, 
tendo inclusive elaborado solução para o problema. Eis 
o que informa O Globo sobre o assunto: 

, "Noventa por cento dos municípios brasileiros 
devem, em conjunto, cerca de Cz$ S bilhões à Previ
dência Social. E para solucionar esta questão, o Mi
nistro Rafhael de Almeida Magalhães estã propon
do que a União repasse para seu Ministério, em 
OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) os valores 



J032 Quinta-feira 28 

que deve às Prefeituras Pela retenção indevida do 
Imposto Territorial Rural." 

Consta, ainda, do estudo, já encaminhado ao Exni.o;- Sr. 
Presidente da República, que. "o dinheiro retido do im
posto será utilizado para quitar a maíor parcela da dívi
da, e o resfduo do débito será pago pelas Prefeituras em 
prestações módicas. O Município se comprometeria a fa
zer constar de seus orçamentos futuros valores para sal
dar o débito com a Previdência Social, podendo até mes-: 
mo comprometer para este fim uma pequena parcela do 
Fundo de Participação dos Municípios11

• 

A propósito da informação relativa à retenção indevi
da_do_ Imposto Territori"al Rural peta União, julgo neces
sários maiores esclarecimentos sobre o fato, p-ois hã dis
positivo na Carta Magna que dispõe sobre a matéria de 
forma muito clara, como veremos em ·seu--artigo 24, § 39: 
"lndependente de ordem superior, em prazo não maior 
de trinta dias, a contar da data da arrecadação, e sob 
pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos tri
butos mencionados no§ ]9 entregarão aos Municípios as 
importâncias que a·-eles pertencerem, à medida que fo
rem sendo arrecadadas". 

Isto posto, ressaltamos que tem havido sugestões para 
remover o impasse provocado pelas dívidas dos Municí
pios junto à Previdência Social. Muitas delas têm sido a
presentadas por altas autoridades do Governo Federal, 
sensíveis que estão ao problema. Resta, contudo, neces
sário verificar se elas levam em consideração as reais dis
ponibilidades dos Municfpíos, que, em nosso entendi
mento, devem ser amplamente envolvidos na discussão e 
encaminhamento das soluções apresentadas. 

t de se notar que as sugestões partem sempre da cons
tatação de verdade fundamental: os Municípios brasilei
ros não possuem meios para, sozinhos, de imediato, li
qUidarem seus débitos junto à Previdência Social. 

Foi o centralismo administrativo, imposto ao Pafs 
pelo próprio Governo Federal, nos óltimos anos, o res
ponsável principal pela queda das arrecadações munici
pais. COmo se pretender, agora, a penalização dos mu~ 
nicípios? 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, há dois pontos do pac
to firmado com a Nação brasileira pela Aliança Demo
crática que permanecem ainda meros enunciados do do
cumento assinado pelo PM DB e pela Frente Liberal, em 
7 de agosto d_e 1985. Refiro-me aos compromissos de se 
procurar a «efetiva autonomia ( ... ) financeira dos Esta-

, dos e Municípios" e de. "realização dos objetivos de polí
tica social e económica". 

Até que não se consumam tais compromissos, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, julgo extemporânea qualquer 
cobrança que se venha fazer aos Municípios que não 
possuem os meios para captar os recursos necessários à 
liquidação de seus débitos~ 

Espero que as autoridades do Poder Executivo, res
ponsáveis pelo assunto, encontrem fórmulas capazes de 
assegurar solução que seja mais favorável aos Municí
pios, entes tão sacrificados pelo Poder Central nos ólti
mos anos. 

Outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Estamos na iminência de ver concluído mais um proje
to que tem tudo para ser um verdadeiro desastre quanto 
aos objetivos pretendidos por absoluta falta d_e seriedade 
do Gov-erriador Ângelo AngelinfJerõnimo S!intana na 
condução dos assuntos de interesse da comunidade de 
Rondônia. 

Apresento à opinião pública brasileira, através do Se
nado da República, o verdadeiro grande escândalo em 
que se constitui a construção de miniusinas hidrelétricas 
em Rondônia, por determinação do Governo Ângelo 
AngelinjJerQnimo SantaQa sem que se tenham ouvidos 
os técnicos competentes que integram o corpo da Cen
trais Elétricas de Rondônia - CERON. 

As provas do que será o grande escândalo das miniusi
nas hidrelétrlcas estão contidas nos dois documentos que 
anexo a este pronunciamento: 

O primeirO, (Doe. 1) a notícia publicada na renomada 
revista Construçio Hoje, edição de 29 de julho deste ano, 
revista especializada que não tem, nem nunca teve, con
testadas as suas reportagens, pois limita-se a informar os 
fatos corrio realmente são, sem qualquer t}po de especu-
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lação ou engajamento político. Õiz a revista Construçilo 
Hoje, na página 32, Sob o título. "Rondônia constrói mi
niusina": 
, . uEstâ em fase de acabamento a Usina Hidrelétrica de 

rio Vermelho, construída pelo Governo de Rondônia no 
Município de Vilhena, a 754km de Porto Velho. A usina 
vai gerar 2.800 k V A e com isso atender a 50% da deman
da da cidade, 

As obras estão a cargo da Construtora Zortéa Ltda. e 
a instalação das linhas de transmissão, numa extensão de 
2lkm, sob a responsabilidade das Centrais Elétricas de 
Rondônia, que instalará também duas subestações -
uma elevadora, na usina e outra rebaixadora, na cidade. 

Quando as águas do rio Vermelho forem represadas, 
será formado um lago de 35 mil m3• O curso, então, será 
desvíado para um canal de adução de 400m até a caixa 
de carga, de onde descerá, através de tubos, numa queda 
de 75m de altura. Um painel de comando enviará energia 
às subestações." 

Como se vê, uma informação precisa, conCisa, cõrreta. 
Nada a contestar. 

O Segundo, (Doe, 2) este, sim, no qual nos deteremos 
aprofundadamente, um relatório da Centrais Elétricas 
de Rondônia, assinado pela Engenharia Mecânica Edire
sa Garcia Ferreira e pelo Engenheiro Civil José Ricardo 
Almeida de Britto e por eles realizado sem qualquer en
gajamento político ou qualquer outro interesse, a não ser 
o de dar parecer eminentemente técnico_ sobre assunto 
em que são especializados e de que são responsáveis: a 
problemática da energia elétrica em Rondônia, em seus 
múltiplos aspectos, entre os quais a construção de miniu
sinas hidrelétricas. 

São técnicos acima de qualquer suspeita - é impor
tante observar, Senhor Presidente, Senhores Senadores 
- que colocam em jogo a sua reputação e o seu futuro 
profissional e pessoal. 

O relatório, datado de 16 de julho de 1985, possui sete 
páginas e mais uma, em que relaciona os documentos a 
que se refere. 
- Particularmente em relação à miniusina Hidrelétrica 

de Rio Vermelho, objeto da notícia publicada recente
mente na revista Construção Hoje, diz o relatório técnico 
da CERON, na página 6, item 3.3: 

"As incoerências técnicas são as mesmas já citadas an
teriormente, tais como: 

a) não houve estudo do regime hidrológico dos rios e 
o método apresentado para medir a vazão, estâ total
mente fora das normas de hidrometria; 

b) não foi realizado o levantamento planialtimétrico 
do sítio do aproveitamento, o que nos impede de proje
tar o arranjo das obras e conhecer as quantidades das 
mesmas para efeito de orçamento das obras civis; 

c) não foram realizados os estudos geológicos e geo
técnicos para identificar e quantificar as jazidas de mate
rial de construção; 

d) sem o conhecimento da vazão mínima e máxima do 
rio e da demanda máxima e mínima do mercado não te
mos elementos para dimensionar os equipamentos." 

Isto, somente isto, Senhor Presidente, Senhores Sena
dores, seria suficiente para impedir a construção dessa 
míni-usina hidrelétrica objeto da notícia, e das demais, 
em construção ou prontas a começar. Estas palavras dos 
técnicos da CERON, num Governo sério e honesto, in
viabilizariam o início das obras; iniciadas, seriam parali
sadas, Em construção, escandalizam a todos nós e a opi
nião póblica brasileira, 

Mas o relatório, conciso e técnico, tece outras conside
rações. Aqui e ali irei pinçando umas e outras análises, 
para esclarecimento disto que nos parece ser um inco
mensurável jogo de interesses e de corrupção desse Go
verno não eleito pelo povo, o de Angelo Angelin. 

Senão, vejamos: 
O relatório é abrangente e a c_onclusão. obviamente, a

borda o aspecto da construção da mini-usina hidrelétrica 
de Rio Vermelho e de outras mfni-usinas. Assim, diz a 
conclusão do documento: 

''4. Conclusões - A proposta apresentada pelo con
sórcio ZorteajLinder não possui elementos técnicos neces
sários à implantação de pequenas centrais hidrelétricas nos 
aproveitamentos estudados." 
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Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gravida~ 
de da afirmação;_..A proposta ...... não possui elementos 
técnicos necessários à implantação de pequenas centrais 
hidrelétricas nos aproveitamentos estudados". 

Como. então, foi imposto à CERON aceitar essa cons~ 
trução, goela abaixo? 

Isto precisa ser apurado e as responsabilidades desde 
já definidas, porque, no futuro, o prejuízo com toda a 
certeza serã do povo, será do Pais, que verá os recursos 
aplicados numa obra inviável irem, literalmente, por á
gua abaixo ... 

O que os técnicos questionam em seu relatório não é a 
capacidade técnica da empresa Lindner: .. "Reconhece
mos, entretanto, a capacidade técnica da Lindner no que 
se refere à qualidade dos equipamentos ... "- mas fazem 
uma ressalva quanto ao$ ... parâmetros necessários para a 
especificação dos mesmos", desde que sejam .. fornecidos 
pela CERON, após um estudo da viabilidade técnica do 
aproveitamento identificado. Esse estudo - diz o rela
tório__: deve seguir as prescrições dQ "Manual de Peque
nas Ce':!trais Hidrelétricas" do DNAEE/ELE
TROBRAS, para que a concessão seja outorgada à CE
RON", como nos parece a todos mais do que óbvio. 

À frente, no item 5. Recomendações, letra .. C'', os téc-
nicos_da CERON são específicos: .... realizar uma ins
peção de campo pela equipe técnica da CERON, nos a
proveitamentos dos Rios Vermelho, Enganado II, Co
rumbiara e Cachoeira Primavera para, a partir dessas 
inspeções, termos elementos para elaboração de um estu
do de viabilidade técnico-e.conômica desses aproveita
mentos". 

Como facilmente se depreende do relatório, nenhuma 
cautela, nenhum estudo sério, aprofundado, foi realiza
do previamente à construção das mencionadas míni~ 
usinas hidrelétricas, com os graves riscos decorrentes de 
terem sido construídas sem esses cuidados. 

Alongo-me na abordagem de assunto tão relevante 
quanto oneroso para os cofres públicos, e que cheira a 
grossa corrupção, nesse grande escândalo que é a cons
trução de mini usinas hidrelétricas sem os mínimos cuida
dos exigidos pela boa técnica. 

Na etapa denominadª' ~·r. Introdução" o relatório tece 
comentários sobre os procedimentos, a metodologia e as 
normas utilizadas na elaboração dos. ••anteprojetos" dos 
aproveitamentos nos rios Branco, Vermelho, Enganado 
II e Ávila, elaborados pela ZorteajLindner. Após obser
var qu~; «para realização de estudos ejou projetas de usi
nas hidrelétricas, sejam elas de pequeno, médio ou de 
grande porte, é necessário o desenvolvimento de estudos 
básicos de engenharia (como estudos hidrológicos, geo
lógicos e geotécnicos e topográficos)" o relatório define 
que"<. "para a elaboração dos estudos é imprescindível a 
coleta de elementos de campo, que possuem característi
cas próprias para cada aproveitamente, sendo considera~ 
dos na coleta desses dados os critérios e normas técnicas 
vigentes", portanto, consagrados_ 

A seguir, utilizando a metodologia preconizada pelo 
"Manual de Pequenas Centrais Hidrelétricas" do 
DNAEE/ELETROBRÃS o relatório refere-se aos estu
-dos hidrológicos, geológicos e geotécnicos e topográficoS 
em detalhes, assim como a necessidade de se incorpora
rem os dados de mercado de energia elétrica, iinportan
tes para o planejamento das obras de uma concessio
nária de energia- elétrica. 

Diz mais: 

"De posse de todos os resultados dos estudos an
tefiõthiente mencionados, dimensionamos as obras 
civís e os equipamentos eletro-mecânicos." 

Para concluir, a seguir: 

, . "Não podemos, de forma nenhuma, ~daptar os 
equipamentos eletromecânicos aos aproveitamentos 
existentes." 

Isto é de suma gravidade, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res. Porém, temos mais. Sempre mais coisas graves e es
candalizantes. Diz o item 2. Parecer Técnico sobre a pro
posta apresentada; "Nos .. anteprojetos" -estão entre 
aspas porque os técnicos não os reconhecem como au
tênticos anteprojetos, na acepção correta de que sejam 
anteprojetos tecnicamente competentes- apresentadas 



Agosto de 1986 

pela ZorteafLindner constatamos que não foram segui~ 
dos os procedimentos descritos no item anterior e dev~
mos enfatizar que se não for seguido o roteiro do. "Ma
nual de pequenas centrais elétricas", elaborado pelo 
DNAEEfELETROBRÁS, transformado em norma a
través da Portaria de n'~ 103, de 24 de novembro de 1982, 
do Diretor-Geral do DNAEE, não obteremos a conces
são de exploração do aproveitamento para gt.ração de e-
nergia hidrâu!ica". 

Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os procedi
mentos determinados pelos órgãos mãximós responsâ
veis pela construção e geração de energia elét_iica do PaíS 
- o DNAEE e a ELETRABRÁS- não foram segui
dos. E como foram, as usinas não podáão tà a conces
são para geração de energia. Uma verdadeira loucura, a 
irresponsabilidade em que estâ envolvido o Governo do 
Senhor Ângelo Angelin ... 

Prossegue o relatório: 

, "Além desse erro básico, constatamos outros er
ros, comuns em todos os estudos, a saber: 

, "Na elaboração dos estudos hidrológicos, as Va
zões dos rios foram medidas aleatoriamente, diver
gindo muito dos dados coletados pela CERON, des
de 1980, no iníciõ dos primeiros estudos. 

Em se tratando de estudos geológicos e geotêcni
cos, não foi feito qualquer tipO de investigação de 
campo; nos_ "anteprojetõ" apresentados não foram 
abordadas as feições geológicas e geotécnicas que 
poderão influir no arranjo das obras e não foi estu
dada a ocorréncia de materiais naturaiS--de cons
trução existentes no lcicil de cada aproveitamento 
selecionado, sendo, portanto, totalmente desconhe
cido o critério adotado para o traçado do arranjo 
geral das obras, bem como o tipo de material de 
construção empregado em cada estrutura hidráulica 
efou obras civis." 

Peço a atenção de todos desta Cãsa, de todos em Ron
dônia e deste País, para a barbaridade que é a compro
vação feita pelos engenheiros da CERON qua-nto--aos 
"anteprojetos" realizados pelas firmas construtoras para 
a execução de usinas hidrelétricas em Rondônia. 

Diz o relatório, a seguir: 
, "Quanto aos· estudos topográficos, foi levantada 

apenas a diferença de nível no trecho encachoelrado 
do rio, deixando de ser feito o levantamento planial
timétdco do sítio, acarretando, assim, uma total fal
ta de conhecimento a respeito das quantidas das 
obras civis, como volume de escavação, volume de 
aterro, volume de concreto e etc." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está evidentemenw 
te claro, mais do que transparente e cristalino, que a falta 
desses estudos impossibilita de serem medidos os volu~ 
mes reais das obras executadas, estando, aí, a vergonho
sa porta escancarada para a corrupção. Impossibilitados 
de medirem a real extensão dos volumes movimentados e 
construídos, não restará ao Governador Ângelo Angelin 
- quem sabe, coniventemente - outra saída a não ser 
pagar vultosas somas pelo que certamente não será nem 
foi realizado. Ai estâ uma das gargantas profundas do 
esvaimento, dos parcos recursos p6.blicos, oriundos dos 
bolsos do povo brasileiro. 

Isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisa acabar. 
Não podemos compactuar com tal escândalo. Não pode
mos permitir - e o voto será a nossa melhor arma, dia 
15 de novembro- que os seguidores de Angelo_ Angelin 
venham a eleger-se governador, vice-governador, sena
dores, deputados, utilizando-se de recursos amealhados 
desta forma. E inaceitável a corrupção, tão evidente pelo 
favorecimento com que executam obras sem os mínimos 
cuidados técnicos, desprezando pareceres imparciais, e
laborados com a única preocupação de que as coisas se
jam como devem ser: bem feitas! 

Este parênteses que introduzo em meu pronunciamenw 
to não deve, porém, quebrar o encadeamento das graves 
comprovações contidas no relatório, que contili.úa: 

" ... deve-se ressaltar a falta de preocupação, nos 
estudos apresentados pela proponente, com relação 
ao mercado de energia elétrica, a ser atendido pelas 
usinas, um dado importante para o dimensionamen-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

to da potência unitária das turbinas. Os __ "ante
projetas" apresentados detalham muito o tipO -de 
turbina a ser utilizada em todas elas, com potência 
unitária totalmente inadequada para operar durante 
os meses de maior estiagem do ano: julho, agosto e 
setembro". 

Sim, estamos escan.dalizados. Estamos estarrecidos. 
Porém, muito mais há para apresentar a este País, atra
-vês desta Casa do Legislativo, para que_saibamos o que 
está ocorrendo em Rondônia, na atual adminiStração, e 
ao que estaríamos sujeitos na hipótese- que se configuw 
ra inviável- de eleição dos seguidores de Angelo Angew 
linjJerônimo Santana, 

Diz o item 3- Parecer técnico por aproveitãmento se
lecionado: 

, , "3.1 Rio Branco - A CERON elaborou no 
ano de 1984, o. "Estatuto de Viabilidade Técnico E
conómica da P.C.H. Alta Floresta I", que contou 
com a assessoria técnica do Departamento de Ge
ração (DEGE) da ELETROBRÁS e custeados pelo 
DNAEE, através do contrato DNAEE 0039/83. O 
referido estudo se encontra, atualmente, sendo ana
lisado pelo DNAEE/ELETROBRÃS para ser dada 
a concessão do aproveitamento. 

Baseado nesse estudo, confrontado com o. "ante
projeto" do consórcio, podemos afirmar, sem 
sombra de dúvida, que: 

A) arranjo das obras - O arrarijO proposto 
pelo consórcio é mais oneroso (repito, ONEROSO) 
dentre as três alternativas existentes para o aprovei
tamento, porque o canal de adução e casa-de-força 
estão locaHzados na margem esquerda, onde o terre
no é rochoso (rocha sã). Jâ na margem direita, o ter
reno é de solo argiloso, com matações rolados, sen
do menos onerosa a escavação", 

Eu perguntoo: Por quê? 
Prossegue o relatório: 

"b) equipamentos eletromecãnicos- pai-a di
mensionamento da turbina, devemos levar em con
sideração três dados básicos: altura da queda, vazão 

-mínima e mãxima do rio e demanda mínima e mãxi
ma dO mercado. 

No caso do .. "ante-projeto" do Rio Branco, as 
turbinas não foram dimensionadas para as con
dições focais- do aproVeitamento, p-ois: duraóte o 
ano de 1984 a CERON realizou campanhas hidra
métricas no Rio Branco, com vistas a estudar o regi
me hidrológico do rio. Esta campanha consiste de 
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duas lcitt~ras diárias e medição bimensal de vazão. 
Após os esÚÚ:ios hidrolÓgicos efetuados,-cfi.egainos à 
_conclusão de que o rio, nos meses de julho, agosto e 
setembro, atinge vazõeS mínimas da ordem de 3,7 
m0 fseg. Desta forma, não poderíamos, de forma ne
nhuma, dimensionar uma turbina de engolimento 
máximo por unidade de 19,85m3fseg, como consta 
do "ante-projeto" do consórcio, porque ·a tlii'bina 
não funcionará no período da estação baixa". 

IstO é-o que diZ: o" relatório, que continua: 

. "Acrescente, ainda, o fato de o tipo de turbina 
especificada para o aproveitamento ser totalmente i
nadequado. O tipo de turbina especificada pelo con
sórcio é uma Francís Caixa Aberta. Esse tipo de tur
bina é reCOmendado para aproveitamento hidrelé
trícos com queda de até 10 metros. A queda bruta 
encontrada pelos estudos realizados pela CERON é 
de 22 metros". 

Sr. Presidente,_Srs. Senadores, estou colocafldo entre 
aspas, para que fique bem claro, que transcrevo o rela
tório dos têcnícos da CERON, sem tirar nem por infor
mações, conceitos, adjetivos. 

Diz mais o d_ocumento, que anexo, na Integra, a este 
pronunciamento; 

"c) Orçamento -não poderíamos, de forma al
guma, levantar as quantidades das obras de terra 
sem ter sido feito um levantamento planialtim6triCo 
do sítio do aproveitamento; logo, podemos concluir 
que as q-aantidades das obras de terra do. "antepro
jeto" apresentado estão totalmente erradas." 

O escândalo das mini-usinas é irrespondível, Senhor 
Presidente, Senhores Senadores. Se não, vejamos as irre
gularidades encontradas em relação à miniusina de Rio 
Ávila: 

"3.2 Rio Ávila - no ano de 1982, a CERON 
contratou a _S_ondotécnica S/ A-Engenharia de Solos 
para a realização do projeto básico desse aproveita
mento. A concessão do aproveitamento, pelo periow 
do de 30 anos, foi concedida à CERON através do 
Decreto 87,797, de 1 I' de novembro de 1982, do Pre
sidente da Ri!pública ... " Comparando o projeto da 
CERON e o. "anteprojeto" (as aspas continuam 
sendo dos autores do relatório) elaborado pelo con
sórcio, podemos afirmar: 

a) equipamentos eletromecãnioos - fazemos, a 
segufr, a comparação dos dados dos equipamentos 
dos dois estudos: 

Dados Projeto Básico 
Sondo técnica 

''Ante-projeto" da 
Zortea 

Potência instalada 
Turbinas 

28MW 5,6 MW 

- Tipo 
- nQ de unidades 

Francis eixo horizontal Francis eixo horizontal 
2 

- Capacidade Unitária 
- Queda liquida 

- Engolimento máximo 
por unidade 

- Rotaç~o 

Continua o relatório, entre aspas: 
"Podemos observar que houve grandes erros no .di

mensinamento dos equipamentos por parte do consór
cio, além de ter apresentado dois equipamentos com ro
tação diferente, que acarretarão prOblemas operaciOnais 
à CERON. 

b) orçamento- As mesmas observações relativas ao 
"anteprojeto" do Rio Branco (item 3.l.- c) 

Destes fatos, Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
só podemos depreender uma coisa: chegou a limites into-

4 Mln. 2,8 M~' 

120in 74,70m 

7,05 m'/s 4,53 m>Js 

720 rpm 514 e 300 rpm 

leráveis o nível de incompetência e de corrupção que se 
instalou em Rondônia na administração Angelo Ange
lin. 

Neste caso, como em tantos outros que tenho denun
ciado ~aqui desta Tribuna, apoiado praticamente pela Uw 
nanimidade dos parlamentares de Rondônia no Con
gresso Nacional, fica patente a distorção de dados técni
cos, com objetivos inconfessáveis. 

Quem são beneficiârios dessas falcatruas'? Quem são 
os prejudicados devido a esses atas tão ignominiosos? 
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O povo ·de Rondônia, sofrendo a cada dia que passa 
na administração atual, vê esvaírem-se os dinheiros 
públicos, jâ escassos. E vêem engordar os bolsos dos que 
governam Rondônia inesCniPulosamente, desonesta
mente. 

Estarrecido, o povo não sabe a quem apelar. Tem que 
confiar apenas na nossa voz, na voz daqueles que fize
ram de Rondônia uma profissão de fé, como nós, que 
quase diariamente temos ocupado esta Tribuna para de
nunciar à opinião pública do nosso País a calamidade 
administrativa que se aboletou no Governo de Rondô
nia, sem medida para os alcances que perpetra contra o 
Tesouro Estadual e FederaL 

Sabe o povo que-dia 15 de novembro terá um compro
misso com a verdade, com um novo amanhecer. Com
promisso com a verdade e com a honestidade. Compro
misso com a dignidade e com a competência. Compro
misso com a decência e com o trabalho. Por isto repudia
rã, com toda a força do seu voto, aqueles que, ligados a 
Angelo AngelinjJerônimo Santana iriam dar continui
dade - o_diosa continuidade - às abusivas práticas de 
delapidação do erário público, para enriquecimento de 
alguns poucos, como está acontecendo atualmente em 
Rondônia, onde tudo falta, menos corrupção. 

Este é o grande escândalo das mini-us_inas _ _hidrelétricas 
de Rondônia, um Estado que carece de energia de modo 
vital para prosseguir na sua gloriosa caminhada em di
reção a um futuro promissor para todos os brasileiros 
que para lá se dirigem em, busca de um novo amanhecer. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. O· 
DAClR SOARES EM SEU DISCURSO: 

RONDONIA CONSTROI MINI-USINA 

Está ·em fase de acabamento a Usin-a Hidrelétrica de 
Rio Vermelho, construída pelo governo de Rondônia no 
município de Vilhena, a 754 km de Porto Velho. A usina 
vai gerar 2.800 K V A e com isso atender a 50% da deman
da da cidade. 

As obras estão a cargo da Construtora Zortêa Ltda. e 
a instalação das linhas de transmissão,.numa ex.tensào de 
21 km, sob a responsabilidade das Centrais Elétricas de 
Rondônia, que instalará tambêm duas subestações -
uma elevadora, na usina e outra rebaixadora, na cidade. 

Quando às águas do Rio Vermelho forem represadas, 
será formado um lago de 35 mil ml. O curso, então, será 
desviado para um canal de adução de 400m até a caixa 
de carga, de onde descerá, através de tubos, numa queda 
de 75m_dealtura. Um painel de comando enviará energia 
às subestações. 

Construç1ró hoje/29 de julho de 1986. 

RELATORIO 

Assunto: Proposta para implantação de Pequenas Cen
trais Hidrêletricas nos rios Branco, v_ ermelho, Enganado 
II e Ávila. --
Proponente: Consórcio ZORTEA - Construções Hi~ 
dráulicas/LINDNER- Hidráulica Industrial S/ A ln~ 
dústria e Comércio~ 

1. Introdução 
Após análise detalhada dos_ "ante-projetas" dos a pro~ 

veitamentos nos rios Branco, Vermelho! Enganado II e 
Ávila, elaborados peJa ZORTEA/LINDNER, certos co
mentários técnicos se fazem necessários, quanto aos pfo
cedimentos, metodologia e normas utilizadas na elabo
ração dos referidos trabalhos, 

Para realização de estudos ejou projetas de -usinas hi
drelétricas, sejam elas de pequeno, médio ou de grande 
porte é necessário o desenvolvimento de estudos básicos 
de engenharia compreendendo: 

- Estudos hidrológicos 
-Estudos Geológicos e Geotécniccis 
- Estudos Topográficos 
Para elaboração dos estudos, é imprescindível a coleta 

de elementos (dados) de campo, que possuem caracterís
ticas própriãs para cada aproveitamento objeto do estu
do, sendo considerados na coleta desses dados os cri~ 
térios e normas técnicas vigentes. -

No caso específico de Centrais Hidrelétricas de Peque
no Porte, a metodologia preconizada pelo. "Manual de 
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Pequenas Centrais Hidrelétricas", elaborado pelo 
DNAEE/ELETROBRÁS, é a seguinte: 

• Estudos Hidrológicos 
Coleta de dados de leituras díãrias de réguas liminimé

tricas, às 7 e às 17 horas, com medição de vazão durante 
as estações de âguas altas e baixas. 

Para elaboração desses traalhos de hidrometria exis~ 
tem normas elaboradas pelas Divisão de controle de Re
cursos Hídricos - DCRH do Departamento Nacional 
de Águas de Energia Elétrica- DNAEE, que devem ser 
seguidas para que qualquer trabalho tenha credibilidade 
técnica. 

• Estudos Topográficos 
Levantamento planialtimétrico do sítio do aproveita

mento, visando definir a configuração das obras civis 
principais e queda do aproveitamento. 

Esse levantamento deverá abanger todas as obras da 
usina e deverá ser feita de foi-ma a apresentar uma planta 
topográfica de escala de 1 em 1 metro. 

• Estudos Geológicos e GeotéCnicos 
Mapeamento geológico de superfície do sítio do apro

veitamento, sondagem à trado ao longo das obras civis 
principais, análises geotécnicas das diversas camadas de 
solo encontradas, cubagem e análises geotécnicas dos 
materiais naturais de construção existente na área. 

A partir desses dados em mãos elaboramos o arranjo 
geral das obras que se mostrar mais interessante no pon~ 
to de vista técnico-econômico para as ·condições específi
cas de cada aproveitamento. 

Para as concessionárias de energia elétrica um outra 
dado deve ser acrescentado para o planejamento das 
obras, que são os dados de mercado de energia elétrica. 

Os dados mais rela vantes para estudo do mercado são 
os requisitos de demanda máxima mínima e energia re
querida, dados esses que são fundamentais para o di
mensionamento dos equipamentos eletromecânicos. 

De posse de todos resultados dos estudos anteriorw 
mente mencionados dimensionamos as obras-civis e os e
quipamentos eletro-mecânicos. 
_ _Não podemos de forma nenhuma adaptar os equipa

mentos eletromecânicos aos aproveitamentos existentes. 

2. Parecer Técnico sobre a proposta apresentada 

Nos "ante-projetos"apresentados pela ZOR
TEA/LINDNER constatamos que não foram seguidos 
ós procedimentos descritos no item anterior e devemos 
enfatizar que se não for seguido o roteiro do. "Manual de 
Pequenas Centrais Hidrelétrica", elaborado pelo 
DNAEE/ELETROBRÁS, transformado em norma a
través da portaria de n9 103, de 24-11-82, do Diretor Ge~ 
ral do DNAEE, em anexo, não obteremos a concessão 
de exploração do aproveitamento para geração de ener
gia hidráulica. 

Além desse erro básico, constatamos outros erros co
muns em todos estudos, a saber: 

• Na elaboração dos estudos hidrológicos, as vazões 
dos rios foram medidas aleatoriamente, divergindo mui
to dos dados coletados pela CERON, desde 1980, no iní-
cio dos primeiros estudos. · 

• Em se tratando dos estudos geológicos e geotécni
cos não foi feito qualquer tipo de investigação de campo, 
nos "ante-projetas" apresentados não foram abordadas 
as feições geológicas e geotécnicas que poderão influir no 
arranjo das obras e não foram estudadas as ocorrências 
de materiais naturais de "cclristrução eXiStentes rio local de 
cada aproveitamento selecionado, sendo portanto, total
mente desconhecido o critério adotado para o traçado 
do arranjo geral das obras, bem como o tipo de material 
de construção empregado em cada estrutura hidráulica 
e/ou obras civis. 

• Quanto aos estudos topográficos, foi levantado a
penas a diferença de nível no trecho encachoeirado do 
rio, deixando de ser feito o levantamento planialtimêtri
co do sítio, acarretando assim uma total falta de conheci
mento a respeito das quantidades das obras civis (volu
me de escavação, volume de aterro, volume de concreto e 
etc.) 

Aiém desses comentários, deve-se ressaltar a falta de 
preocupação, nos estudos apresentados pela proponente, 
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com relação ao mercado de energia elétrica, a ser atendi
do pelas usinas, um dado importante para o dimensiona· 
mento da potência unitária das turbinas, 

Os . .'~antewprojetos" apresentados detalham muito o 
tipo de turbina a ser uiilizada, em todas elas, com potên
cia unitária totalmente inadequada para operar durante 
os meses de maior estiagem do ano, julho, agosto e se
tembro. 

3. Parecer Técnico por aproveitamento selecionado 

3.1 Rio Branco 
A CERON elaborou no ano de 1984, Q. "Estudo de 

Viabilidade Têcnico-Econômica da PCH Alta Floresta 
l", que contou com a assessoria técnica do Departamen
to de Geração (DEGE) da ELETROBRÁS e custeados 
pelo _DNAEE, através do contrato DNAEE n9 39/83, o 
refendo estudo se encontra atualemnte sendo analisado 
pelo DNAEE/ELETROBRÁS para ser dada a conces
são do aproveitamento. 

Baseado nesse estudo, confrontado com o. "ante proje
to" da Consórcio, podemos afirmar sem sombra de dú
vida que: 

a) Arranjo das obras 
O arranjo proposto pelo Consórcio é o mais oneroso 

dentre as 3 alternativas existentes para o aproveitamen
to, porque o canal de adução e casa de força estão locali
zados na margem esquerda onde o terreno é rochoso (ro
cha sã). Já na margem direita o terreno é de solo argiloso 
com matacões rolados~ sendo menos o11erosa a esca
vação. 

b) Equipamentos eletromecânicos 
Para dimensionamento da turbina, devemos levar em 

consideração três dados bãsicos: 
- altura da queda 
- vazão mínima e máxima do rio 
- demanda mínima e máxima do mercado 
No caso dQ. "ante projeto" do rio Branco, as turbinas 

não foram dimensionadas para as condições locais do a
proveitamento, pois: 

Durante o ano de 1984 a CERON ri::alizou campanhas 
hidrométricas no rio Branco, com vista a estudar o regi
me hidrológico do rio. Esta _campanha consiste de duas 
leituras diárias e medição bimensal de vazão. 

Após os estudos hidrológicos efetuados, chegainos à 
conclusão de que o rio nos meses de julho, agosto e se
tembro atinge vazões mínimas da ordem de 3,7 m3fs. 
Desta forma não poderíamos de forma nenhuma dimen
sionar uma turbina de engolir.1ento máximo por unidade 
de 19,85 m3js, como consta nq, "ante projeto" do Con
sórcio, porque a turbina não funcionará nci período da 
estação baixa. 

Acrescente ainda o fato do tipo de turbina especifica
da para o aproveitamento ser totalmente inadequado. O 
tipo de turbina especificada pelo Consórcio é uma Fran
cis Caixa Aberta; esse tipo de turbina é recomendada 
para aproveitamentos hidrelétricos com queda de até 
lOm. A queda bruta encontrada pelos estudos realizados 
pela CERON é de 22m. 

c) Orçamento 
Não poderíamos de forma alguma levantar as quanti· 

dades das obras de terra sem ter sido feito um levanta
mento planialtimétrico do sítio do aproveitamento, logo 
podemos concluir que as quantidades das obras de terra 
do .. ante projeto" apresentado está totalmente errada. 
3.2 Rio Âvila 

No ano de 1982 a CERON contratou a Sondotécnica 
S/ A Engenharia de Solos para a rf:8.lização do Projeto 
Básico desse aproveitamento, 

A concessão do aproveitamento, pelo período de 30 a
nos, foi concedida à CERON através do Decreto· n9 
87.797, de li de novembro de 1982, do Presidente daRe
pública, cuja cópia anexamos. 

Comparando o projeto da CERON e Q ... ante projeto" 
elaborado pelo Consórcio, podemos afirmar: 

a} Equipamentos eletromecânicos 
Fazemos a seguir a comparação dos dados dos equipa

mentos dos dois estudos: 
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Dados Projeto Básico "Ante- projeto" da_ 
Sondotécn.i ca Zortea 

Potência instalada 28 Mil' 5,6 M"'' 
Turbinas 
- Tipo Fra'1cis eixo horizontal Francis eixo horizontal 
- N!! de unidades 4 2 
- capa::: idade unitária 4MII' 2,8 Mv.' 
- Queda _liquida 120m 74,70 rn 
- .Engoli mente máxi.roo 7,05rn3 /s 4,53 m3 /s 

por unidade 

- Rotação 720 rpm 514 e 300 i']::rn 

Podemos observar que houve grandes er'tos no dimen
sionamento dos equipamentos por parte do Consórcio, 
além de ter apresentado dois equipamentos com rotação 
diferente, que acarretará problemas operacionais à CE
RON. 

b) Orçamento 
As mesmas observações relativas ao ... ante projeto" do 

rio Branco. (item 3.1 - c.) 
Devemos acrescentar ainda, que não é conveniente re-

troagir numa situaÇão jã definida desde 1983, na ocasião 
do fechamento do Projeto Básico da usina, já aprovado 
pelo DNAEE/ELETROBRÁS. 
3.3 Rios Vermelho e Enganado II 

As incoerências técnicas são as mesmas jã Citadas an
teriormente, tais como: 

a) Não houve estu_do do regime hidrológico dos rios e 
o método apresentado para medir a vazão está totalmen
te fora das normas de hidrometria. 

b) Não foi realizado o levantamento planialtimétrico 
do sítio do aproveitamentO, o que nos impede de proje
tar o arranjo das obras e conhecer quantidades das mes
mas para feito de orçamento das obras civis. 

c) não foi realizado os estudos geológicos e geotécni
cos para identificar e quantificar as jazidas de material 
de construção. 

d) Sem o conhecimento da vazão mínima e mãxima 
do rio e da demanda máxima e mínima do mercado não 
temos elementos para dimensionar os equipamentos. 
4. Conclusões 

A proposta apresentada pelo Consórcio ZOR
TEAfLINDER não possui elementos técnicos neces
sários à implantação de pequenas centrais hidrelétricas 
nos aproveitamentos estudados. 

Recon_hecemo,s entretanto, a capacidade técnica da 
LINDNER no que se refere à qualidade dos equipamen
tos, desde que os parâmetros necessários para a especifi
cação d_os mesmos sejam fornecidos pela CERON, após 
um estudo de viabilidade técnica do aproveitamento i
dentificado. Esse estudo deverá seguir as prescrições do 
"Manual de Pequenas Centrais Hidrelétricas" do 
DNAEE/ELETROBRÁS, para que a concessão s"eja ou
torgada à CERON. 

5. Recomendações 
Diante do exposto recomendamos: 
a) Elaboração do projeto executivo e construção ime

diata da PCH Alta Floresta I, atualmente dependendo 
somente da definição de recursos avaliados em US$ 
1.924.320, com um custo do kW instalado de USS 642. 

b) Agilizar o estudo da Cachoeira do Cachimbo, no 
rio Branco do Guaporé, para iniciar a construção logo 
em seguida. 

c) Realizar uma inspeçào de campo pela equipe técni· 
cada CERON, nos aproveitamentos dos rios Vermelho, 
Enganado II, Corumbiara e Cachoeira Primavera, para 
a partir dessas inspeções, termos elementos para elabo
ração de um estudo de viabilidade técnico-económica 
desses aproveitamentos. 

d) Definição de um programa plurianual de estudos, 
projetas e construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas 
no Estado. 

Porto Velho (RO), 16 de julho de 1985. - .Edire5a 
Garcia Ferreira, Eng• Mecânica -José Ricardo Almeida 
de Britto, Engl' CiviL 

ANEXOS: 

t. Portaria n"' 109, de 24-Il-82, do Diretor-Geral do 
DNAEE. 
2 .. Carta dpe- Circular- 360/82 da ELETRO BRÁS. 
J .. Oficio DCRH/N• 0107/84 de 23-2-84. 
4. Portaria n"' 1.084, de S-8-85, do Diretor da Divisão 
de Concessão de Âguas e Eletricidade do DNAEE. 
5. Decreto nl' 87.797, de 11-11-82, do Presidente daRe
pública. 
6. Portaria 143, de 14-6-84, do Diretor da, Diví~ão çle 
Concessão de Âguas e Eletricidade do DNAEE. 
7. Despacho do Diretor da Divisão de COntrole de Re
cursos Hídricos do DNAEE. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na abertura do Painel sobre;_ "Diretrizes para a Edu
cação", no primeiro Congresso -Nacíoiial do PMbB, 
presidido, ontem, por mim, proferi o seguinte discurso, 
que serã incorporado aos Anais do Senado: 

"Está instalada esta Comissão do I Congresso do 
PMDB, que vai debater o tema diretrizes para uma polí
tica de Educação. 

Antes de passar a palavra à eminente Coordenadora 
deste Painel, Vanilda Paiva, eu me permitiria fazer uma 
râpida declaração, como Presidente deste Painel, escolhi
do que fui pela Direção do Congresso do PMDB. 

Desejo manifestar, inicialmente, minhas apreensões 
em relação do futuro da Educação brasileira. 

Desde o Marquês do Pombal, que proibiu aos jesuítas 
continuarem a ensinar, atê Delfim Netto, o gênio do mal 
que sabotou o cumprimento da chamada Emenda Cal
mon, que destina, obrigatoriamente, o mínimo de 13% 
da receita de impostos federais e nunca menos de 25% da 
receita de impostos estaduais e municipais, à educação, 
ex-iste uma conspiração permanente, em nosso País, para 
sabotar os esforços na ârea da Educação; isso ocorre, 
certamente porque uma minoria numericamente insigili
ficante, mas politicamente muito poderosa, quer conde
nar o povo a continuar mergulhado ~a ignorância, por
que o povo educado _ê C:Onsciente e sabe lutar pelas suas 
reivindicações e sabe torná-las vitoriosas. 

Essa conspiração continua viva, atuante e muito efi
ciente. 

Em 19S3, depois de 16 anos de luta, aqui no Congresso 
Nacional,_ consegui ver aprovada minha proposta de e
menda à Constituição. Não- adiantou, entrentanto, a sua 
aprovação, porque contrariava a vontade de um homem 
só~ que na realidade governava este Pals. O oUtro, o Pre
sidente, apenas gozava das delícias do Poder, pois quem 
detinha as rédeas da admiriistrilção era- õ--Ministro do 
Planejamento, a quem eu sem_pre recuso o _titulo de pro· 
fessor, Porque não o merece apesar de haver dado aulas 
durante muitos anos, na gloriosa Universidade de São 
Paulo. Ele sozinho tomou a decisão de não cumprir o 
que determinava a Constituição em benefício do ensino. 

Decorreu todo o ano de 1984 e a emenda não foi cum
prida, apesar de ser auto-aplicável e estar em p_leno vi
gõf, de acordo com a própria Carta Magna dtsde o dia 
da sua promulgação. Somente em 1985 é que surgiu uma 
luz de esperança, porque Tancredo Neves enviou uma 
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-mensagem à III ConferênCia de Educação com o seguin· 
te compromisso; ... Em meu governo será cumprida a E
menda Calmon, no seu espírito e na sua letra"! 

Agora, em 1986, graças à histórica decisão do Presi
dente Sarney, está sendo rigorosamente cumprido o-art. 
176, § 41' da Constituição, pelo menos em relação à área 
federal. Ocorreu um aumento das verbas do MEC de 5 
trilhões de cruzeiros, em 1985, para 39 trilhões de cruzei· 
ros, no corrente ano. Entretanto;esse cumprimento não 
é rigoroso na área dos Estados e muito menos na área 
dos municípios. Na área municipal surgiu um fato extre~ 
mamente chocante: seis prefeitos do Estado de São Pau· 
lo tomaram a iniciativa de encaminhar ao Supremo Tri
bunal Federal uma representação, argUindo a inconstitu· 
cionalidade da chamada Emenda Calmon. A Represen· 
tação dos Prefeitos chegou à Procuradoria Geral da Re
pública, cujo titular a enviou ao Supremo TrJbunal Fe
deral, onde está aguardando uma decisão. Obviamente, 
se a decisão for favorável à representação dos seis prefei
tos, a Educação brasileira receberá novo e profundo gol
pe. 

Nós procuramos mobilizar nossos parcos recursos 
para evitar que esse golpe ocorresse, mas ele ainda pode 
consumar-se. Corremos, entretanto, um risco ainda 
maior: a não-inclusão, na próxima Constituição a ser e
laborada pela Assembléia Nacional Constituinte, do dis~ 
positivo que vincula, obrigatoriamente, um percentual 
mínimo dos orçamentos públicos para a Educação. 

Desejo dizer, no limiar deste Painel, que não estou 
vendo fantasmas ao meio-dia. Em 1967, foi elaborada 
uma nova Constituição, da qual foi expressamente ex· 
cluído o artigo que constava das Cartas Magnas desde 
1946 e que vinculava, obrigatoriamente, um percentual 
dos orçamentos públicos para a educação, embora em 
níveis menores: 10% na área federal e 20% na área dos 
Estados e municípios. 

Parece-me que nos cabe uma responsabilidade muito 
grande, no sentido de procurarmos mobilizar toda a área 
de Educação, através dos seus numerosos segmentos, a 
fim de se evitar que o ano de 1987 marque o fim desse 
dispositivo constitucional, ameaçado de ter apenas dois 
anos de vida, l986 e 1987. Estou observando em todo o 
Brasil, U!1La quase total insensibilidade em relação à ne
cessidade de eleger para a Assembléia Nacional Consti
tuinte parlamentares comprometidos com a defesa da E
ducação em nosso País, defesa da Educação em todos os 
níveis, e defesa de Educação, acima de tudo, em relação 
ao setor público, cumprindo o que todas as nossas Cons
titdçõe"S determinam: - que é um dever do Estado dar 
uma educação pública e: gratuita a todos os brasileiros. 

Esta minha apreensão aumenta, ainda mais, quando 
vejo também uma enonne insensibilidade, até mesmo 
nas entidades de classe, entidades que reúnem o magis
tério, desde o l~" grau, passando pelo 21' até o 31' ~rau. 

Eu apenas não gostaria, porque tomaria muito ttmpo, 
de entrar em detalhes, mas tenho visto, não apenas no 
meu Estado mas em outros Estados da Federação, apa
tiã; falta de iniciativa e até mesmo imobilismo, em face 
da necessidade de sensibilizar o eleitorado para que se
jam eleitos, para a Assembléia Nacional Constituinte, 
colnbatentes da causa do ensino neste País, que não es
tão recebendo de nenhuma entidade o apoio necessário 
para levar avante essa luta. Afinal, se ela não for travada 
em toda a sua plenitude, vai ocorrer um novo e grave fra
casso na história da Educação brasileira. 

Para isso é neceSsário realizar muitas tarefas, mas a 
uma delas eu ousaria referir-me, para a meditação dos 
integrantes deste Painel, sobre diretrizes para uma políti
ca de Educação ~ serem defendidas pelo nosso partido. 

Em 1965, há 21 anos, portanto, quando se discutia no 
Brasil, o Estatuto dos Partidos, apresentei uma emenda 
ao projeto de Estatuto, acrescentando ao art. 79 mais um 
parágrafo, que é o atual § 2~>, com o seguinte texto: 

.. "Além dos cursos de que trata a letra "c" deste 
artigo, cada partido será obrigado a manter, no Dis
trito Federal uma academia política, destinada à 
formação e à renoVação dos quadros de lideres e 
cujo Currículo será definido na regulamentação da 
presente lei." 
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Esta idêia não partiu de mim. Eu a vi em pleno funcio
namento na República Federal da Alemanha, em sua ca
pital, Bonn. Visitando os partidos políticos daquele Pals, 
observei que ao lado de cada um deles funcionava uma 
academia política, destinada à formação e à renovação 
dos quadros de Líderes do País. Achei essa inspiração do 
gênio_ germânico altamente desejável para o Brasil, e 
apresentei essa propus ta. qac foi aprovada por unanimi
dade, sendo incluído o novo parágrafo no Estatuto dos 
Partidos. 

Até hoje, entretanto, é letra morta, apesar da indi
cação, no Estatuto, até da fonte dos recursos para a ma
nutenção dessas academias. Sem o cumprimento desse 
artigo, temo - e temo sinceramente- que esse quadro 
vergonhoso da Educação brasileira, para não dizer esse 
quadro vergonhoso da vida nacional em geral, vá penduM 
rar de um modo geral, todos nós, parlamentares- e eu 
me incluo, obviamente, nesse rol- chegamos à Câmara 
Municipal, à Assembleia Legislatiya, à Câmarados DeM 
putados e ao Senado Federal, quase inteiramente despreM 
parados para o exercício de nosso mandato. Somos toM 
dos autodidatas, que depois da eleição e da posse coM 
meçamos. a aprender, precariamente, à custa da Nação, 
como devemos cumprir nossos mandatos. Isso explica 
muita coisa _que ocorre no Poder Legislativo, em todos 
os seus níveis, inclusive na casa que nos está abrigando 
na tarde de hoje. 

PareceMme, portanto, que, dentro do plano geral de 
••diretriz para uma política de Educação", deveria ser in~ 
cluído um item sobre a Educação da class_e_ política, a 
qual só poderíamos obter através do cumprimento do 
que determina o Estatuto dos Partidos, porque todos os 
partidos do Brasil sofrem dessa grave debilidade, inclusiM 
ve o glorioso partido do Movimento Democrático BrasiM 
leiro. 

Ainda hoje uma revista semanal de grande circulação 
(VEJA), dedica a sua reportagem de capa à influência 
devastadora, avassaladora, que vai trazer para a As~ 
sembléia Nacíonal Constituinte um elevado contingente 
de representantes da área selvagem do capitalismo brasi
leiro e, acrescentava eu, representantes ta-ffibém da Insen
sibilidade brasileira em relação aos grandes problemas 
social.s do País. Aí se inclui o nosso partido, que é ideoló
gico e não fisiológico? O partido de Ulysses Guimarães, 
autor desta frase inspirado; ... ou mudamos ou seremos 
mudados". 

Apesar de tudo, de toda a sua tradição, o PMDB, em 
vários eStados da Federação, está agirido como partido 
fisiológico, alugando sua legenda em troca de dinheiro 
para a aleição de magnatas ou de supermagnatas. Eu não 
estou -extrapolando os limíúiS- desta reunião, porque aqui 
se debate um~ "diretriz para uma política de Educação". 
Tratamos da educação dos políticos do nosso país para 
que a Assembléia Nacional Constituinte elabore uma 
Constituição que não fraude as esperanças e as aspi
rações de toda a sociedade brasileira." 

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

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordináría de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

EMENDA DA CAMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 135, DE 1986 

(Em regiin"e de UrgênCia- Art. 371, b, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú~ 
mero de candidatos que os partidos polítiCos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Fede"r.iti;-Tenao 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- Parecer oral, proferido em plenário, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, contrário. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursoS constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418, do Regi
mento Interno, o comparecimento, peritnte o Plenário 
do Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, João 
Syad, a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios 
para aplicação dos recursos alocados para a execução do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado pelo 
Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 1986. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n~ 303, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos temros do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se
nado. do Senhor Ministro de Estado da Reforma A
grária, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclarecimen
tos sobre os critérios de desapropriação e implantação 
da reforma agrária. 

REQUERIMENTO N• 382, DE 1986 

(Art. 239, Inciso VI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 382, de 
1986, de autoria do Senador Enéas Faria, solicitando, ao 
Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que a
presenta de n9 1-CCJ: e 

-de Financas, contrário. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tnedo 

PARECERES, sob n9s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões.: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pórto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público Gvil, favorável; e 
-de Legislação Social, favorãveL 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1984 

(Incluído effi Ordem do Dia, nos termos- do art. 195, 
I, do Reg'im-eiJtO Interno) 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que altera dispositivo da Consolidação daS Leis do 
Trabalho, com vistas a limítar em 40 horas semanais a 
jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n9 889, de 1986, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça - pela constitucionalida

de e J uridicidade; 
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 

da Comissão de Legislação Social. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 113, de 1985 de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que disciplina o uso de Caracteres nas puó[icações 
obrigatórias, tendo 

PARECERES, sob n9s 479 e480, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia, favorável. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno); do Projeto de Lei do Senado nq 232, de 1983, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos 
trabalhadores rurais o regime da Previdência e Assistên
ca Social Urbana, bem como a Legislação do Seguro de 
Acidentes do Trabalho, e dá outras providências, tendo 

de. 

PARECER, sob n9 1.012, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justi~ pela inconstitucionalida

II 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 242, de 1985, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta 
parágrafo ao art. 116 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro 
de l 952, para permitir a contagem de tempo de serviço 
prestado ao serviço público, em outro órgão, para efeito 
de conCessão de lícença especial, tendo 

PARECER, sob n9 442, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

O SR. PRESIDENTE (bneas Faria)- Está encerra· 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 6-8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. N!VALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Tenho em mão portaria do MinistériO dãs Comuni· 
caçàes, do conhecimento da Mesa do Senado, a respeito 
da adoção de medida das mais importantes, pela sua re
percussão na economia popular. 

Trata-se da Portaria n9 209, datada de hoje, que visa a 
coibir a açào especuladora que vem sendo praticada por 
intermediários na comercialização do direito de uso de 
telefones no País, o que, evidentemente, acarreta desvio 
da poupança popular para as mãos de especuladores, 
contrariando, desta forma, as medidas antiinflacionárias 
que o Governo vem adotando. 

O atual Governo é um dos considerandos, da portaria 
a que estou me reportando - levando em conta os 
problemas existentes, decorrentes dessa especulação, a
dotou, como uma de suas metas, a expansão dos serviços 
telefônicos de forma a atender em quatro anos a deman
da hoje existente, e a que vier a surgir, como única forma 
de bem servir o usuário e evitar os malefícios do mercado 

-paralelo. Em conseqüência, são colocados à disposição 
dos usuários, por etapas, terminais telefônicos em quan
tid-cide suficiente para atender às necessidades da popu
lação. ConseqUentemente o Ministro Antônio Carlos 
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Magalhães, das Comunicações, resolveu aprovar a por
taria com as seguintes fecomendições: -

I) Ficam proibidas as transferências do direito dC uso 
de telefones em todo o País. 

II) As mudanças de endereço somente serão atendidas 
mediante real comprovação de mudança de domicilio do 
usuário. 

III) Todas constatações de burlas a quaisquer das nor
mas vigentes serão punidas com a perda, pelo infrator, 
do direito de uso. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, creio ser â.eSnecessârio 
tecer considerações mais anlplas a respeito do assunto, 
uma vez que o teor da própria portaria já diz o bastante 
para justificá-la e para também definir sua importância 
para o povo e para aqueles que estavam sendo vftimas de 
especuladores na aquisição de um aparelho telefônico. 

O Ministro Antônio Carlos Magalhães, nas cOnside
rações, na justificativa, faz riiC:nÇão e destaca, primor
dialmente, este fato: coibir a especulação. Esta decisão, 
repito, por isso,- dispensa outras considerações e justifica 
a Portaria que acabo de ler-:PB.rã COnhi:cimCOfOdfsTa Ca
sa, a qual merece os aplausos dos Srs. representantes do 
povo no Senado Federal. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
NIVALDO MACHADO EM SEU DISCURSO: 

Portaria n9 209, de 6 de agosto de 1986. 
O Ministro de Estado da-s Comunicações, no uso de 

suas atribuições e, considerando: 
a ação especuladora que vem sendo praticada por in

termediãrios na comercialização do direito de uso de te
lefones no País; 

o desvio da poupança popular para as mãos de tais es
peculadores, contrariando ass medidas antiinflacionãdiS 
do Governo e os a tos de moralização dos serviços públi
cos; 

que o atual Governo, levando em conta os problemas 
existentes, adotou como uma de suas metas a expansão 
do servioç telefônico de forma a atender em quatro anos 
a demanda hoje exislente e a que vier a surgir, como úni
ca forma de bem servir o usuârio e evitar os malefíciOs 
do mercado paralelo; 

que a partir da próximo ano serão colocados à dispo
sição dos_ usuários, por etapas, terminais telefónicos em 
quantidade suficiente para atender as necessidades da 
população; resolve: 

I) Ficam proíbidas as transferências do direito de uso 
de telefones em todo o País. 

II) As mudanças de endereço somente serão atendidas 
mediante real comprovação de mudança de domicílio do 
usuãrio. 

III) Todas constatações de burlas a quaisquer das 
normas vigentes serão punidas com a perda, pelo infra
tor, do direito de uso. 

IV) Esta portaria entrã: Cm vigor na data de sua publi
cação. 

Antônio CarloS Magalhães, Ministro de Estado das 
Comunicações. 

MIN!ST~RIO DAS COMUNICAÇ0ES 
COordenadoria de Comunicação Social 

Assessoria de Imprensa 
Data: 6-8-86. 

ACM põe fim ao mercado negro do 
telefone em todo o País 

O Ministro Antônio-CiClos Magalhães, das Comuni
cações, assinou portaria hOje (6/8) pr-of&hidã--aS-transfe
rências de assinaturas de telefones em todo o País. A me
dida visa acabar com a especufação gerada pelO mercado 
paralelo de telefones, que tem feito com que uma linha, 
comercializada pelas empresas do Sistema Telebrãs por 
13 mil cruzados, esteja sendo vendida por especuladores 
em algumas cidades brasileiras por até 100 mil cruzados, 
o que representa ágio de mais de 600 por cento. 

Com a medida, o Mínsitro AntôniO Carlos Magalhães 
evitará também que as novas--linhas que vêm sendo pos
tas à disposição do mercado pelas empresas do Sistema 
Telebrâs sejam adquiridas por especuladores, prejUdi
cando a imensa maioria da população, principalmente a 
camada de poder aquisitivo menor. 
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Especulação desenfreada 

0- mercado paraÍeio de telefones no Brasil teve seu a
qUecimento provocado pelos baixos inVe-stinieniOs--feitos 
poelos Governos anteriores na expansão da quantidade 
de telefones, a partir do início dos anos 80, principal
mente. Este fato gerou um déficit de aparelhos da-Ordem 
de 2,5 milhões. 

A partir do início da gestão do Ministro Antônio Car
los Magalhães, o setor vem recobrando gradativamente 
a sua capacidade de investir, ampliando o rlúmero- de li
nhas em todo o Brasil. Nos próximos quatro anos deve
rão estar à disposição da população mais 4,6 milhões de 
novos telefones, à razão de cerca de 1 milhão de telefones 
por ano. Essa expansão, a maior jâ feita no Brasil em 
toda a sua história, praticamente eliminarã as atuais ne
cessidades acumuladas devido aos baixos investimentos 
no passado. Tornará também inócuo o chamado merca
do paralelo ("câmbio negro'') que tantos prejuízos tem 
causado à economia popular. 

Moralização do serviço 

A medida do Ministro Antônio Carlos Magalhães se 
enquadra ainda no elenco de __ outras_que vem sendo ado
tadas pelo Governo do Presidente José Sarney destina
das à moralização do serviço público. Para se ter uma i
déia do que significa a especulação com telefones no Bra
sil atualmente, basta que se veja os ãgios absurdos cobra
dos nas transações de telefones efetuadas entre particula
res e empresas intermediárias. 

O custo médio de implantação de uma linha telefônica 
pelas empresas do Sistema Telebrás é de 36 mil cruzados. 
O comprador, no entanto, paga apenas um terço desse 
investimento, recebendo o equivalente em ações da Te
lebrãs. No mercado paralelo, no entanto, as linhas tele-

. fô_ni_cas têm sido revendidas com ágios extorsivos, que 
em algumas grandes cidades, como o Rio, São Paulo, 
por exemplo, têm passado dos 600 por cento. Isso, na o
pinião do Ministro Antônio Carlos Magalhães, repre
.&ent?. ''um absurdo desvio da economia popular, notada
mente agora que o Governo, com o Plano Cruzado, vem 
conseguindo domar a espiral inflacionária". 
--Com a portaria hoje assinada, já não interessará às 
empresas e pessoas que atuam no mercado paralelo (e 
que tantos problemas têm causado aos usuãrios, como 
fraudes e golpes) estocar telefones para obter ganhos ab
surdos no futuro à custa de um servfço público essencial 
como é o telefone. 

Um problema nacional 

~ atuação de empresas privadas explorando e especu
lando o mercado paralelo de telefones se observa em to
das as capitais e cidades maiores do País, mas, em algu
ma~ onde a carência de terminais é maíor, por não ter o 
sistema telefônico acompanhado o ritmo de crescimento 
urbano, os problemas decorrentes de negócios irregula
res praticados por estas empresas, contra assinantes inte
ressados em adquirir seu terminal, assume proporções 
alarmanates. 

Dois exemplos são Brasília e Rio. Na primeira, o nú
mero de empresas que atuam neste mercado paralelo de 
telefones soma 26, segundo dados do Programa de Defe
sa do Consumidor, Procon, do Governo do Distrito 
Fderal, porém, apenas seis delas têm alvarã concedido 
pela Junta Comercial e portanto aptas a trabalhar como 
empresas de prestação de serviços. Nem por isso, elas 
deixam de ser alvo de denúncias de irregularidades na 
venda de termínais teiefônicos. 

O Procon do Distrito Federal tem registradas mais de 
duzerifãS de-riúncias formais de consumidores que foram 
vítimas de todas as 26 empresas existentes em Brasflia, 
sendo que a maioria das reclamações tratam do não 
cumprimento das cláusulas do contrato que o assinante é 
obrigado a assinar na compra de um terminal, onde a 
empresa se compromete _a entregar _o terminal instalado 
num prazo de 90 dias, em média, cobrando, por isso, até 
800 por cento acima do preço oficial do telefone, pagos 
através de carnês e em até 30 mensalidades. A estimativa 
do Procon é de que alcance a casa de 1,6 milhão de cru
zados o volume de capital que circula no mercado para
lelo de telefones -explorado por estas empresas, só em 
Brasília. 
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No Rio, a Cetel, empresa do Sistema Telebrãs que 
atua principalmente na periferia, e onde o exagerado 
crescimento urbano e o surgimento de novas zonas resi
denciais não foram acompanhados pelos planos de ex
pansão da empresa, informa que chega a mais de 400 o 
número de empresas atuando no mercado paralelo de te· 
Iefones, em sua absoluta maioria clandestinas. O preço 
do telefone nessa região chega a ser elevado em mais de 
600% e o volume de denúncias de venda de terminais que 
não podem ser instalados nem nos próximos dois anos 
- embora os especuladores assegurem que o prazo má
ximo de instãlação é de 60 dias~ chega a maiS-de I míl, 
de acordo com estimativas da Cetel. 

Como em Brasília e em outras capitais, parte das em
presas privadas levantadas sequer existem mais, embora 
seus_ proprietários continuem atuando no mercado, abri
gados sob outra razão social. Ã medida em que se avolu
mam ·as reclamações de assinantes lesados contra deter
minada empresa, seus proprietãrios a fecham e abrem 
outra com outro nome, partindo, através de anúncios em 
jornais, principalmente, para enganar outros assinantes. 

DISCURSO PRONUNCIADO.PELO SR. NI
VALDO MACHADO, NA SESSÀO DE 12·8.fi6 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidentes, 
Srs. Senadores: 

A data de ontem assinalou o transcurso de um dos 
mais auspiciosos e importantes fatos já acontecidos na 
V1da brasilicra: a criação dos cursos jurídicos de Olinda e 
de São Paulo, em 1827. 

Desde 1823, um projeto tramitava no Parlamento com 
o objetivo de dar aos direito brasileiro o embasamento 
de duas escolas jurídicas- uma em Pernambuco e outra 
em São Paulo- de modo a que as nossas leis encontras
sem a sua autenticidade fundamental e o justo equilíbrio 
na unidade nacional. 
--Três anos depois, em 1826, o projeto de criação dos 
dois cursos jurídicos foi considerado prioritário, afir
mando, então, Teixeira de Gouveia, um dos seus defen~ 
sares, perante a Assembléia Geral. 

"Da instrução da nossa mocidade depende em 
grande parte a consolidação do sistema constltU.CiO
nal." 

O projeto inicíal, prevendo a criação simultânea dos 
dois cursos- um no Norte (Pernambuco) e outro no Sul 
(São Paulo) enfrentou árdua batalha parlamentar, pois 
havia a idéia de que um único curso, com sede no Rio de 
Janeiro, seria o bastante, 

Foi quando, em meio às vozes discordantes, impôs-se 
a figura dinâmica e incansãvel do Ministro José Fe1icia· 
no Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, a ad
vogar a aprovação do projeto original de criação simul
tânea das duas escolas, ao sintetizar, entre irónico e inci-
sivo; "O Tietê vale bem o Mondego." -

Era uma referência à Universidade de Coimbra, onde 
os brasileiros buscavam a cultura e o saber. 

A combatividade do Visconde de São Leopoldo logo 
encontraria eco entre os membros da Comissão de Ins
truÇão Pública da Assembléia-Geral Legislativa, onde o 
projeto lograria aprovação, na forma original, que pre
con_izava a instalação de dois pólos universitários no 
País: um em Olinda e outro em São Paulo. 

A escolha de Olinda não foi feita ao acaso. 
Ê que naquela histórica e tradicional cidade peinarri

bucana concentrava~se o que havia de mais expressivo na 
cultura do Norte e do Nordeste do País; dentre as quais a 
vo:cauto_r_izada e imbativ:el do Professor Lourenço José 
Ribeiro,_ que foi escolhido para proferir a aula inaugural 
na escola recém-criada. 

Olinda, com a credencial do seu pioneirismo, berço 
das melhores tradições e centro de irradiação da cultura 
nacional, orgulha-se de ter sido sede, assim, da cêlula 
máter do nosso Direito naquelas regiões e da atual Uni
versidade do Recife. . 

A partir de 15 de maio de 1828, nos corredores do tra
dicional e vetUsto Mosteiro de São Bento, passaram a ser 
ouvidas as vozes __ dos mestres do Direito, as quais logo 
encontrariam repercussão em todo o País, pois, dessa 
data a esta parte, tem sido grande a influência da palavra 
dos seus luminares no seio da comunidade brasileira. 
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O .... II de agosto de 1827", data que se incorporou, 
com toda justiça, à história da cultura naçional, reveste
se, como se v!, da maior significação pafa iodos nós, e 
por isso, o fato foi ontem comemorado condignamente, 
nãosi1-"'IRírtreífEtadb--;-como também em São Paulo e em 
todo o País. -

E oportuno acentuar que, em síntõriía-com os funda
mentos da nossa consciência jurídica, devemos nos lnspi
rar nas lições dos nif:stre do Direito, nO mOiriento his
tórico da elaboração ·cta nova Ciii'ta Constitucional, que 
definirá as coordenadas fundamentais do regime demo
crático, soó cuja ég-ide--escolhc!mos viver. 

Dentro desse espfrito, teremos condições de legar ao 
povo brasileiro uma Constituição capaz de expressar, em 
sua mais pura autenticidade, a nossa vocação para a li
berdade, e que se constituirá no instrumento adequado à 
construção de uma sociedade desenvolvida, progressista, 
pvre e crístã, com base na dignidade da pessoa humana. 

O Sr. José Jgnãcio Ferreira - Permite V. Ex.' um 
aparte nobre Senador? 

O SR. NIVALDO_MACHADO- Q!.IÇO cóm muito 
prazer o nobre Senador José Ignãcio Ferreira. 

O SR. JOSI!: !GNÁCIO FERREIRA- Eu quero feli
citar V. Ex' Pela oportunidade dessa lembrança que V. 
Ex• fez de focalizar ess_e assunto e não resta dúvida de 
que a criação dos Cursos Jurídicos no Brasil em 1827 
marca o momento alto da história da cultura do País e a 
cidade de V. Ex•, a cidade de Olinda, sem dúvida algu
ma, se tornou um grande útero da produção de valores 
no campo jurídico a partir da escolha daquela cidade 
para sediar uma das Faculdades de Direito. Pouca gente 
se dá conta da importância dessa data que é comemora
da inclusive pelos advogados em todo o Brasil, e eu que 
fui Presidente da Ordem dos Advogados durante dois 
biênios tenho por essa data uma reverência grande por 
que ela nos evoca um momento da maior importância 
para a Vida jurldica do País, e toda a estrutura que va
mos construir agora, a grande estrutura do edifício cons
titucional que haverá de assegurar anos como nós deseja
mos de uma paz fundada na justiça social sobre_um esta
do de direito que pioduzir o regramento necessário para 
a vida social, toda essa edificação que nós vamos ter, que 
vai produza uma sociedade de cultura estável, solidária, 
fraterna e justa, ela encontra as suas raízes lã atrás no 
tempo passado de 1827 quando os primeiros Cursos 
Jurídicos surgiram no Brasil. V. Ex• estâ de parabéns e 
de parabêns também Pernambuco e a cidade de V. Ex•, 
que é a cidade de Olinda, de tantas tradições, e ê mun
dialmente expressiva porque é uma cidade que extrapola 
os limites do Estado de Pernambuco, extrapola as fron
teiras do Brasil, para se tornar uma cidade de todo o pla
neta. 

O SR. NIVALDO MACHADO- Acolho com muita 
simpatia, Senador José Jgnácici, ci a-parte com qUe V. Ex' 
acaba de me honrar, Na verdade ele vem de um Senador 
da mais alta qualificação, Presidente da Ordem dos Ad
vogados no seu Estado e Presidente da Comissão de 
ConstíttiTÇãO-e Justiça dCsta Casa. De maneira que o seu 
aparte vem dar vigor e substância, que, sem dúvida ne
nhuma, estão faltando às considerações que estou fazen
do nesta hora. Por se tratar de um aparte dos mais valio
sos é que eu-pe-ço licença a V, Ex• para incluí-lo nas des
pretenciosaS Considerações que estou fazendo a respeito 
de um acontecimento, que, cOmo" V. Ex.' salienta, é dos 
mais importantes· e sigr'ííficativos para a vida do País., 
pela sua repercussão e pelo que representou para a nossa 
independência cultural, que foi a fundação dos Cursos 
Jurídicos no Brasil. Muito obrigado a V. Ex~. 

Desse modo, ao fazer o registro de ac~ntecimen
to de t_a_m_anha signíficação na vida nac10nal, levo 
aos professores e alunos de nossos cursos jurídicos, 
de modo especial aos de São Paulo e de Pernambu
co bem como ao!i meios fore_pses do Pais, a certeza 
de' que nossas tradições de amor~ liberda!f.e __ e ~e res
peito à dignidade humana contmuam a msptrar a 
conduta de nossos homens públicos~ a nortear-lhes 
as ações, para o bem do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 14-8-86 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Como 
Líder. Para encaminhar a vot_açªo.) _- _SrL_P.residente:; 
Srs. Senadores: 

Quero, em nome da Liderança encaminhar a votação 
da matéria. I! ctaro que já falaram ontem sobre a mesma, 
de modo aprofundado, alguns Senadores - e hoje, eu e 
o Senador Nelson Carneiro. De modo que hâ pouco a 
respigar nessa seara. 

Gostaria de registrar o fato a que-se reportou ontem o 
nobre Senador Alfredo Campos: este projeto, de autoria 
do Deputado Paulo Xavier, já fora aprovado aqui no Se
nado Federal e só por um equívoco, um lapso, quando 
do exame feito pelas lideranças para decisão desta Casa, 
a matéria não constou do texto aprovado, dando lugar a 
esta nova tramitação, ora em debate. 

A posição de nossa Bancada, expressa ontem pelo 
Líder, continua a ser esta- firme, inabalável e conscien
te- de aprovar a emenda em debate, para viabilizar o 
projeto em f<lvor do aumento do número de vagas dare
presentação do Distrito Federal. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 18-8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)-_ Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Há poucos dias fiz referências, embora rápidas, em 
torno da propalada, desejada e muitas vezes adiada re
forma administrativa do País. Na oportunidade, salien
tei que as considerações desenvolvidas a respeito do 
problema eram breves devido à exigUidade do tempo que 
me cabia ao abordá-lo. Hoje, achei por bem voltar à car
ga, ainda de modo pouco aprofundado. É evidente que a 
primeira visão da reforma administrativa aponta para -a 
sua identificação com a necessidade absolUta e urgente 
de se raciormlizar o serviço público brasileiro. Sabemos 
que nada mais atrasa a máquina administrativa d_o Esta
do do que uma estrutura burocrática. anacrd"nica e pouco 
adequada aos dias que correm. E a tramítação dessa de
cisão do Governo tem que ser, mais do que nunca, feita 
de modo acelerado. Já tivemos oportunidade de ler re
clamações do próprio Presidente José Sarney de que a 
máquina estatal não está funcionando, nem andando a 
contento. Daí porque admitiu, como problema priori
tário, essa reforma administrativa, para racionalizar a 
estrutura burocrática, de modo a dar condições a que as 
decisões tomadas pelo Governo sejam corretas e urgen
temente executadas. 

Nenhum Governo poderá dentro do seu mandato -
no plano estadual, de quatro anos, ou no plano federal, 
de seis anos, como o atual - render o que dele o povo 
espera, atendendo suas aspirações na solução dos 
problemas coletivos, se não dispuser de um aparelho es
ta_tal moderno, ágil, capaz de implementar no devido 
tempo as decisões governamentais. 

Essa, a razão pela qual volto hoje à tribuna desta Casa 
para insistir na necessid3de da apr-ovação imediata dare
forma administrativa do Pais. 

O Ministro Aluisio Alves tem dito repetidas vezes que 
esse é um problema prioritário do Governo, e o ê. Nós 
sabemos que, na verdade, é: um problema prioritário, 
porque sem que essa máquina seja aperfeiçoada, moder
nizada, adequada, atualizada, as medidas do Governo 
podem se estiolar sem a devida'execução, prejudicando o 
povo brasileiro, que, dentro da ordem social, económica 
e política, deve ser o beneficiário do desenvolvimento 
que o Estado tem por finalidade promover. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um- apa~e, 
nobre Senador Nlvaldo Machado? 

OSRNIVALDO MACHADO -Com muito prazer, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O _Sr. Jorge Kalumc - Nobre Senador Nivaldo Ma
chado, V. Ex' não está só nesta luta. Sempre estamos 
usando a tribuna, como quase todos os companheiros, 
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em favor dessa tão esperada reforma administrativa. Es
tou certo de que o Governo do Presidente José Sarney, 
com a sensibilidade política, com a sensibilidade que o 
caracteriza, dentro em breve enviará essa mensagem, me
lhorando a situação dos nossos funcionários. Devo 
lembrar, que há pouco tempo, no mês de junho, já de
mos um grande passo, quando aprovamos- a: Mensagem 
Pre.sidencjal, juntamente com o meu projeto, excluindo 
os aposentados de qualquer contribuição para a Previ
dência Soda!. Agora estamos também postulando, e 
oxalá isso conste da reforma administrativa, as doze re~ 
ferências para os aposentados, inclusive por invalidez 
simples. E mais, a pensão da viúva, no sentido de que 
seja--aumentada de 50% para 75% sobre o bruto que o ti
tular, o seu esposo, ganhava, Portanto, estamos certos de 
que dentro em breve estaremos votando essa Mensagem 
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, 
beneficiando esse grande exército de funcionários quere
presenta, podemos dizer, a alma da administração brasi
leira. A V_. Ex• mais uma vez os meus cumprimentos por 
essa sua obstinação, por e.<>.~a sua tenacidade em favor 
também dos funcionários públicos do Brasil. 

O SR. NIVALDO MACHADO -Senador JorgeKa
lume, reg1stro com a maior satisfação o seu aparte e rati
fico aqui o conceito em que tenho V. Ex' como defensor 
permõ3nente dos interesses dos funcionários, com a certe
z~ de 9ue é atravês da modernização da máquina admi
mstratJVa e burocrática que o Estado cumpre a sua tare
fa, com mais rapidez e eficiência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como dizia, essa refor
ma não pode tardar; ela tem que vir no devido tempo, 
principalmente num ano eleitoral em que as atenções dos 
parlamentares, naturalmente, se voltam para a campa
nha política; ela tem que ser remetida o mais rápido 
pOssível, ao Congresso, para que, em tempo oportuno, 
sem açodameriló, se póssa fazer uma análise de toda a 
problemática e se aprove um projeto que sirva de instru
mento do Estado na sua função de promover o bem
estar social. 
-·sr. Presidente, ainda há poucos dias, ao abordar o as

sunto, salientei com certa freqUência que se propala -
não sei se de fontes oficiais, dos encarregados da formu
hição do projeto - que há excesso de servidores. Isso 
não encontra, absolutamente, o menor apoio nos fatos; 
não tem a menor procedência. O que há é a má distri
buição dos servidores. Há órgãos carentes de funcio
nários: Daí, não se poder falar, rigorosamente, em fun
cionários ociosos, em número além dos limites neces
sáriOs, pelo menos na órbita federal, à implementação do 
serviço públíco. Por isso, volto a apelar ao Sr. Ministro 
no sentído de que o assunto seja muito bem examinado, 
a fim de que o funcionalismo não venha a ser penalizado 
com remoções, com localizações capazes de acarretar-lhe 
problemas, sem embargo das medidas necessárias ao 
aproveitamento do pe.~soal em outros órgãos carentes 
dessa mão-de-obra. 

Assunto delicado, exige a maior sensibilidade do Mi
nistro. Como S. Ex' foi parlamentar e governador do seu 
Estado, estou certo de que irá administrar esse problema 
com competência e sensibilidade. 

Há, ainda, a salientar, Sr. Presidente, que ê necessário, 
neste hora em que vamos debater a reforma administra
tiva, que se pense tambêm na concessão do 139 salário a 
uma parte do funcionalismo, por sinal, a minoria, consti
tuída pelos integrantes dos quadros da administração di
reta e regida pelo Estatuto. À maioria já se concede o 139 
salário há muitos anos, devendo ser respeitado o princí
pio da isonomia. É uma reivindicaçãO justa. Daí impor
se a sua concessão por um imperativo de justiça. Quando 
esta Casa se debruçar sobre a Reforma e a votação do 
novo Estatuto com vistas à uniformização dQ regime 
jurídico do servidor, é necessário que todos tenhamos em 
mente a concessão do 139 salârio como um dír"i:iitO qU-e 
não pode ser postergado. O funcionalismo vem sofrendo 
um achatamento salarial há muito tempo, e por isso, 
agora seria a oportunidade de se promover uma descom
pressão, assegurando ao servidor, principalmente ao de 
baixa renda, melhores níveis de remuneração, até porque 
a pirâmide salarial, infelizmente, funciona de modo in
vertido: 70% dos servidores recebem salário baixo e os 
30%, salário mais alto, de modo que a maior parte dos 
recursos destinados ao pagamento do pessoal é aplicada 
na remuneração da minoria, destinando-se a menor par
cela desses recursos ao pagamento da maioria de servi-
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dores. Chegou a hora da correção dessas e de outras in
justiças. 

Sr. Presiaente, e Srs. Senadores, essas- providências 
não podem ser postergadas. 

No uno da escolha dos Constituintes que amanhã irão 
escrever uma nova Carta para o País, esta Casa deve de
cidir, juntamente com a Câmara dos Deputados, esses 
problemas, que são importantes, que são decisivos, não 
só para os servidores púbficos, -como também para o Ser
viço Público, de cujo bom andamento depende a eficiên
cia do Estado no cumprimento da missão que lhe é ine
rente: a promoção do bem comum. 

Muito obrigado, ~r. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO iJE19'8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NlVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Mobilizam.se, no entanto histórico que ora atravessa
mos, amplos e diversificados setores da vida social e eco
nômica brasileira; no sentido de oferecer à ConstitUin"te, 
que em breve se instalará, subsidias que representem 
contribuições à elaboração de uma Ca~ta cap~z de con
templar com inteireza e equanimidade as liberdades fun
damentais a que tanto aspira o povo brasileiro. 

Neste tocante, oportuno se faz registrar o II ,E:ncontro 
Nacional de Dirigentes Sindicais do Comércio Varejista, 
que, sob os auspícios do Sindicato da classe, em Brasília, 
no período de 13 a 15 do corrente, procurou de_bater os 
temas relacionados com a problemática económica atual 
e suas responsabilidades em relação ao Plano de Metas 
do Governo, bem como o que fala de perto às aspirações 
máximas do nosso povo: a Constituição. 

Tivemos justamente a honra de expor o tema "Consti
tuinte e Constituição" e sentimos de perto qUão Clevado 
é o interesse dos integrantes dos sindicatos de varejistas 
do País, no que pertine à sua participaçãO em torno desse 
importante problema, nos debates que Se travam no 
País, em que todos participam com O seu trabalho, sem 
que interesses de grupo ou de indivíduos se sobrepo
nham aos interesses da comunidade e da Nação brasilei
ra. 

Tivemos, Sr. P"iesldeD.1i, SiS:Sei:iadores, a oportuni(hi
de de ouvir a palavra de dirigentes varejistas de todos_ os 
quadrantes da Pátria; seritinlos o pulsar de suas -espe
ranças no Plano Econômico do Governo, a que deram 
sua ~esão consciente e a quem emprestam sua irreo;trita 
solidariedade, sem embargo de julgamentos apressados 
que possam apontar a classe como desinteressada do êxi
to das medidas nele consubstanciadas. 

O comércio varejista, com efeito, por ser o r~spo!lS-áVéi 
pela apresentação do preço final dos produtos no merca
do, vem sofrendo restrições de toda natureza. SabidOI
de que a margem de lucro de qualquer atividade e9on~~ 
mica com o Plano Cruzado não pode expindir-se dema
siado, sob pena de quebra de uma sistemática que envOl
ve produção e consumo, vêem~se os varejistas pressiona
dos pelo produtor agrícola e industrial, de um lado, e_ o 
consumidor, vigilante e sempre pronto a recorrer às me· 
didas mais extremas, de outro. Sua vulnerabilidade, as~ 
sim, torna-se cada vez mais patentes, pois, debatendo-se 
entre exigências de toda ordem, do produtor e do distri~ 
buidor, não pode deixar de oferecer o produto e colocá
lo à venda, de acordo com as tabelas organizadas pela 
SUNAB, mesmo que a sua margem de lucro seja pre
cária. 

Como se sabe, o processo econômico envolvendo a 
produção e o consumo ê por demais complexo. Contro
lar o preço final de um produto na fábrica ou num esta~ 
belecimento agrícola não é tarefa fácil, quando esses pro
dutos demandam o uso de insumos os mais diversifica
dos. Controlar, por outro lado, a ganância doS-interme-
diários, evitar o emprego de artifícios para burlar as leis 
do mercado é tarefa mais difícil ainda. Pois bem, o pro
duto ao chegar ao varejista ultrapassou barreiras diver
sas, recebeu em seu preço o ônus de custos muitas vezes 
imprevisíveis e ine_vitáveiS, de- modo: qu~ não é-lícito 
exigir-se somente de- uma classe, a que vende o produto, 
a absorção desse ônus. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os varejistas brasilei
ros merecem o nosso respeito e um voto _de_ confiança. t 
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por isto que se impõe o empCri~o de todos- p6\io-e_Co~ 
_verno -_ n_a batalha contra oS que, esquecidos de que vi~ 
vemos numa época em que todos têm que dar sua parce-
la de sacrifícios, procuram onerar o preço da produção, 
procuram, o que é pior, mascarar, sob a fonlla de novos 
produtos, aqueles que, a esse 'título, muitas vezes não 
atendem aos padrões mínimos de qualidade, conteúdo e 
preços eS:üibelecídos pelos 6rgãos oficiais. 

A iniciativa dOs varejistas do Brasil, ao Se reunirem e 
debaterem esses problemas, é por demais auspiciosa. E 
gratificante, também, o que se nos afigura a grande_preo
cupação dessa laboriosa e honrada classe com o destino 
das nosas instituições. 

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fa
-zermos o registro do evento, queremos congratular-nos 
com os Varejistas do País, assegurando~lhes que, na de
mocracia_ que buscamos institucionalizar -na -nova Carta 
Magana brasileira, todos serão respeitados e todos que 
trabalham e lutam honestamente terão garantidos os 
seus direitos, desde que não se-contraponham acis supre
mos interesses do povo brasileiro. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÀO DE 20-8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NlVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em Pernambuco, a data de ontem assinalou o trans
curso do Dia da Cultura que foi condignamente come
morado com diversas solenidades alusivas ao aconteci· 
menta. 

A propósito, desejaria lembrar que a data escolhida 
para assinalar o Dia da Cultura, foi exatamente a do nas
cimento d_e Joaquim Nabuco, por ato do então Governa
dor Paulo querra, que representou Pernambuco nesta 
Casa. 

O JorRa( do Commercio, ói'gão tradiconal da imprensa 
do meu Est~do, assinala o fato num editorial que merece 
destaque pela sua importância e objetividade. 
- Na forma do que dispõe o Regimento Interno da Ca

sa, em seu ãrt. 233, peço -a transcrição do referido edito
rial no Diário do Congresso Nacional, para que conste 
dos Anais desta Casa. 

Ê do seguinte teor o editorial a que estou me reportan
do: 

Jornal do Commercio 

DIA DA CULTURA 

Celebra~se, hoje, em Pernambuco, o Dia da Cul
tura. É muito expressivo que esse dia seja a data do 
nascimento de Joaquim Nabuco. Quem mais repre-
sentativo da nossa cultura do que ele? 

Fo"i uma iniciativa do professor Luiz Delgado, 
quando presidente da Academia Pernambucana de 
Letras. Nada mais justo. Nabuco é a mais alta ex
pressão do nosso humanismo. Ninguêm mais do 
que ele como legenda de sua época, que fcii uma fase 
da vida brasileira. 

Nabuco n~o se esgota na campanha abolicionis~ 
ta. Vai além dela. Exprime-se num estilo próprio e 
numa concepção abrangente de realidade brasileira. 
A impressão que se tem dele é a do grande orador 
da abolição. Não há dúvida de que ele esculpiu a 
própria estátua- como disse José do Patrocínio-, 
no di8. 13 de maio de 1888, quando, ereto, olímpico, 
triunfante, se ergueu sobre a própria multidão, que 
o aclamava delirantemente. Foi o momento maior 
de sua vida pública. Era o coroamento da luta que 
c_omeçou, intimamente, quando aquele escravo de 
dezoito anos de idade o procurou, em Massagana, 
para pedir que o acolhesse !la sua casa, pois que não 
podia mais suportar os castigos que sofria do seu se
nhor. 

Essa cena histórica ê a abertura do pano, no Tea
tro Santa Isabel, para o grande abolicionista e refor
mador social, que dedicou toda a sua vida - a 
maior parte dela - à campanha -da libertação dos 
cativos. -

Esse ê um dos Nabucos que existe na Personalida
de multifacetada de Nabuco. Não é, certamente, o 
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que o caracteriza todo inteiro, como ho"mem de cul
tura, pois algo lhe falta, na composição desse retra
to romântico,_para lhe completar a pluralização do 
seu espírito. 

Ao lado desse homem público, que o Brasil co· 
nheceu e festejou numa fase importante de sua tran
sição polftica,_ há o escritor, o poeta, o jornalista, o 
polemista, o crítico, o diplomata, o humanista que 
refulge em livros imortais. 

Se quisermos ligar o seu no~e apenas ao aboliciO
flisino, teremos de dizer que o seu livro-- precisa
mente aquele que traz esse título- é um monumen
to de arte e de sensibilidade. 

O mesmO se dirâ de ''Minha Formação", que é, 
na frase de Alceu Amoroso Lima, o fecho de ouro 
da literatura brasileira no final do século XIX. E 
ainda mais: "Um Estadista do Império", que co
meça sendo a biografia do seu pai e termina por um 
vasto painel do Segundo Reinado. 

Fundador, juntamente com Machado de Assis e 
Lúcio de Mendonça, da Academia Brasileira deLe
tras, Nabuco se projeta nacionalmente como escri
tor, historiador e memorialista. Seu nome, na gran
de imprensa brasileira, já é um marco indelével, à 
semelhança de Ruy Barbosa, de Quintino Bocaiúva, 
de Raul Pompéia e de tantos outros. 

Por tudo isso é que ele foi consagrado como o pa
trono da Cultu;a, em Pernambuco. Não basta esse 
ato, que o saudoso governador Paulo Guerra assi
nou com tarito respeito à memória de tão eminente 
pernambucano. E preciso valorizar o nosso Dia d2 
Cultura, dando-lhe uma dimensão nacional. 

Certamente, a data não passará despercebida pelo 
Ministério da Cu[tura - um Ministério que, a ri
gor, não disse ainda a que veio. Urna de suas tarefas 
imediatas seria aplainar as diferenças entre o Norte 
e o Sul, entre o Nordeste e os grandes centros da 
cultura brasileira. 

Nabuco pode ser o elo de ligação entre nordesti
nos e sulistas. A melhor celebração desta data con· 
sistirá nisso, em qualquer tempo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não precisaria dizer 
mais nada, não teria mais nada a acrescentar a tudo 
quanto este editorial expressa e represent~. Por isso é 
que, agora, ao tomar a iniciativa de pedir a sua trans
crição no Diário do Co_ngresso, para que conste dos A· 
nais do Senado, eu quero prestar a minha homenagem à 
memória de_ Joaquim Aurêlio Nabuco de Araujo, o gran~ 
de abolicionista, aquele homem que, na sua juventude, 
foi sensibilizado pelo pedido de um escravo, açoitado 
diariamente na senzala, pelos senhores da Casa Grande 
ou por pessoas a seu mando. 

O Sr. Jorge_ Kalume- V. Ex• concerle um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

_ O Sr. Jorge Kalume- Não poderia deixar de me asso~ 
ciar a esta justíssima homenagem que V. Ex• está pres
tando ao patriarca dos Nabucos, o brasileiro que soube 
projetar o nosso País, em especial através da sua cultura 
diamantina, o brasileiro que marcou pontos na História 
do Brasil. Podemos dizer que Nabuco foi um dos pilares 
da nossa História e, por isto, eu não poderia ficar indife~ 
rt~nte a essas palavras de louvor que V. Ex• com muita 
justeza, presta a esse insigne brasileiro. Ê preciso, nObre 
Seriadoi' Nivaldo Machado, que nesta Casa, de quando 
em vez, recordemos os pró-homens da nossa Pátria, por
que o que se vê, boje, é que estão ficando olvidados. Fe
lizmente, no Brasil, existem homens do seu quilate que 
ainda se lembram, rememoram e trazem à luz os seus 
grandes feitos. Parabéns pela iniciativa. 

O SR. NlVALDO MACHADO- Muito obrigado, 
nobre Senador Jorge Kalume, pelo aparte com que V:. 
Ex• acaba de me honrar - e direi aqui, sem com isso 
querer apenas praticar _pingUe-pongue de rosa - que o 
nobre companheiro de representação popular, nesta Ca
sa, ê um homem sensível aos problemas da cultura, tanto 
que há poucos instantes acabou de prestar uma homena
gem ao fotógrafo, cujo dia ontero transcorreu. 

De modo que, agradecendo o aP~"tx•, quero 
concluir estas palavras com que homenageio o Dia da . 
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Cultura, comemorado ontem em Pernambuco, homena
geando a memória desse grande vulto da nacionalidade 
brasileira, que foi Joaquim Nabuco;o campeão da abo
lição da escravatura no BrasiL 

Ele sentia, como todos os brasileiros da época, ao lado 
da elite cultural, que não era possível que o País, após a 
proclamação da independência- Política, ainda tivesse a 
manchar a sua historia aquela instituição degradante que 
era a escrayjdão. Mas foi exatamente a esse pernambuca
no, de sensibilidade humana, revelada em toda a sua vi
da, Joaquim Nabuco, que se deveu, com o ap~?io de ou
tros vultos da história brasileira, a iniciativa dê acabar 
com a escravidão e apagá-la de suas páginas, graças ao 
espírito magnânimo da Princesa Izabel, apenas por um 
decreto, Enquanto nossos irmãos do Norte fizeram a 
guerra mais sangrenta de sua história, a guerra da escra
vidão -lá, nos Estados Unidos, houve necessidade de se 
derramar sangue, muito sangue meslno, pata que se ex
tinguisse a escravidão - no Brasil, essa instituição, re
provável e condenável, foi extinta com um ato, sem ne
cessidade de derramamento de sangue_. 

Por isto, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, eu quero, 
nesta hora, ao pedir a transcrição nos AnaiS-aa Casa, do 
editorial a cuja leitura acabei de procecjer, prestar minha 
homenagem, como disse, ao Dia da Cultura e à memória 
de Joaquim Nabuco, exaltando ao mesmo tempo o gesto 
de todos quantos souberam compre_ender que a so_cieda
de brasi !eira não podia convfVer com urríá inStituição 
aviltante da dignidade da pessoa humana. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÀO DE 21-8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PEJ Pronun
cia o seguinte discurso.- Sr. Presideiúe~-Srs. Senadores: 

Atenho-me à Imprensa para trazer a esta Casa dois 
problemas que me parecem merecedores da sua atenção, 
porque aqui é a verdadeira caixa de ressonância das aspi
rações populares. Daí justificar-se que qualquer proble
ma, mesmo os de aparentemente somenos importância, 
deve ser percutido no plenário do Senado Federal. 

Hoje, dois fatos tratãdOs pela Imprensa, particular
mente a Folha de S. Paulo 1 são de real importância. Um 
deles é o artigo do Jornalista Clóvfs--Cavalcanti, que se 
ocupa da corrupção eleitoral no meu Estado. Mas, diria 
que não é só no meu Estado, e sim no Brasil todo, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que está havendo cor
rupção. E ele o faz, o Jornalista, com precisão, mas com 
algumas imprecisões também, porque, a partir do pró
prio título do artigo, "Esmolas eleitorais", começamos a 
identificar as imprecisões na análise da matéria que 
aborda. Primeiro, porque, segundo o articulista, sobram 
esmolas desse verdadeiro derrame de dinheiro na com~ 
pra de votos, como se voto fosse mercadoria, e não a 
oportunidade de o eleitor, o cidadão, expressar um julga
mento e fazer a sua escolha, principalmente numa 
eleição como essa, da qual vão sair os constituintes; e o 
articulista dando o "título de -"esmolas eleitorais", pode 
ter deduzido que grande parte de todo esse dinheiro 
sobra para os pobres. Eu diriã seguramente que os 
pobre.<; s:ão os que menos recebem. O que há é uma inter
mediação despudorada. Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Os chamados "cabos eleitorais", ou os que se conside
ram, mais qualificadamente, líderes, muitos com manda
to popular, embolsam a maior parcela dos recursos fi
nanceiros que exigem, explorando os pobres e miserá
veis, nada fazendo, com os plutocratas que ajudam a ele-
ger, para a mudança do estado de miséria em que se en
contram vastas camadas da população brasileira, pela 
má, injusta e iníqua distribuiçãO da riqueza pública. 
Como se focaliza o Recife, a capital do meu Estado, eu 
diria que há uma imprecisão do jornalista quando afirma 
que com esse derrame de dinheiro por parte dos candida
tos, eles parecem estar disputando- "não um cargo ele
tivo mas a própria sobrevivência econômica". Para mim, 
os que pretendem comprar um mandato, não precisam 
dos subsídios a que faz juz o parlamentar, necessários, 
muitas vezes, ao homem de classe média, mas querem o 
mandato para fazer negócíos, confundindo política, que 
é, na pureza do étimo, a ciência da administração da coi
sa pública e a gestão dos negócios coletivos, confundem, 
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sr:Presidente e Srs. Senadores, com os negócios particu
lares, coisas que devem estar exatamente em campos 
opostos. Os negócios que devem ser tratados no Con
gresso ou pelo seus integrantes, são os negócios públicos, 
os atos relativos ao Serviço Público; a Administração 
Pública e o int~r~sse do povo, jamais os negócios parti
culares, jamais os empréstimos, jamais'os subsídios, ja
mais a liberação de verbas entregues a fundo perdido, 
sem exigência de fiscalízação na sua aplicação perante os 
Tribunais de Contas, e por isso facilmente desviadas em 
beneficio dos que as recebem. 

Trago, aqui, um testemunho da minha terra, a velha e 
legendária Marim dos Caetés, antiga capl_tal pern~mbu-:. 
cana: fazendo comício numa rua sem paVimentação e sa
bendo que esta rua constava da prestação de contas do 
Prefeito ao Tribunal de Contas, entre as obras realiza~ 
das. 

Então, é contra isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
Que precisamos protestar, alertando os Tribunais de 
Contas, da União, dos Estados e dos Municípios, para 
esse estado de coisas. 

E não é sem indignação que o faço, porque está cor~ 
rendo muito dinheiro no meu Estado, numa verdadeira 
corrupção da democracia pela plutocracia, através da 
compra do voto; e certamente, o eleito nessas condições, 
Senador ou Deput::Jdo, não irã cumprir o seu dever, de~ 
fendendo o povo; mas quase sempre será apenas, inter
mediário em negócios escusas. Sei de prefeito de cidade 
vizinha à minha, que está agenciando vereadores, a altos 
preços, para desviar votos dos candidatos locais em fa~ 
vor de outros que não têm ligação nenhu-ma com a mi
nha cidade. E uma tristeza e uma indigriidade; e o que é 
pior: ninguém sabe a origem desse dinheiro. 
-- Essa é a realidade dura, contundente, acachapante; a 
realidade que hoje marca a luta eleitor"al, com raras ex
ceções, que se trava neste País para a escolha dos consti
tuintes, para a escolha dos Govern~dores e para a esco
lha dos representantes às Assembléias Legislativas. 

Não tive oportunidade, pela exigUidade de tempo, de 
assinalar as falhas que precisam ser de§tacadas; do meu 
ponto de vista, ora pela imprecisão do enfo-que do fato e 
ora porque escapa do autor do artigo a visão do que 
ocorre em Pernambuco e também em outras partes do 
território nacional, como_ uma verdadeira epidemia. 

Lamento que isto esteja ocorrendo e se repetindo. 
Agora é mais grave pela importância de que se reveste o 
pleito. Há que distinguir, porém, entre o uso de recursos 
financeiros destinados à divulgação dos candidatos, o 
que é normal numa campanha política da dimensão da 
atual; todos sabemos que os gastos são elevados; isso ê 
uma coisa; outra é o emprego de vultosas somas de di
nheiro por candidatos fracassados ou sem tradição polí
tica, bem como por pessoas cuja vocação pela vida públi
ca, nascida à última hora e tardiamente, ninguém sabe 
explicar. É a nova safra de industriais, latifundiãrios e al
tos comerciantes, todos ávidos de participação nessa 
nova fase da vida pública brasileira. 

Até aí, porém, nada de miis; não causaria espécie esse 
fato de carãter fenom~nal, se os gastos se limitassem às 
despesas normais e justificáveis da campanha em curso. 
Não é isso, entretanto, o que está ocorrendo. Não são os 
pobres, como conclui o articulista, que estão recebendo a 
maior parcela do dinheiro que circula em Pernambuco e 
no Pais. 

Leio o artigo na íntegra: 

ESMOLAS ELEITORAIS 

Recife 
Se hã um fato característico que adquire cada vez 

mais signfficado no presente período pré-eleitoral 
em Pernambuco é o fenômeno do derrame de di
nheiro por parte dos candidatos, que parecem estar 
disputando não um cargo eletivo, mas a própria 
Sobrevivência económica. Evidérltemente qUe um 
eleitorado pobre se sensibiliza diante de ofertas, de 
presentes de bens e serviços de que estejam carecen
do. 

A incidência da distribuição farta de recursos fi
nanceiros verifica-se mais abertamente c:om respeito 
aos candidatos a postos na Constituinte e na As
sembléia estadual, mas repercute inevitavelmente 
em termos das refregas majOrifái-ias. ~ particular
mente conspícua a prodigalidade com que persona-
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gens descorÍhecidos no mundo político se lançam à 
cata de votos espalhando o dinheiro de que dispõem 
em todo território pernambucano, procurando criar 
uma imagem para chamar a atenção dos eleitores e, 
_.~nais que isso, introduzindo uma prãtica no proces
sO eleitoral das mais nojentas e pern\cio-s·as: 

Num contexto social em que as classes subalter
nas, em que pobres e indigentes são maioria esma
gadora, a representação popular termina capturada 
por aqueles que detêm poderio econômico e que, 
antes de tudo, vão defender, como é natural, o seg
mento a que pertencem. Tem sido assim a tradição 
brasileira. No Congresso, como ê bem sabido, os 
grandes proprietários de terra estão mais do que 
sobre--representados, enquanto o estrato de traba
lhadores sem terra, de assalariados rurais, de des
possuídos quase não chega a ter representantes au
tênticos. Assim, entristece observar um panorama 
em que a conquista de mandatos ê lograda como re
curso à riqueza pessoa[ dos candidatos. 

Embora se perceba pelas mais óbvias evidências 
que é volumosa a quantidade de dinheiro despejada 
durante a atual campanha, não há provas palpáveis 
da aplicação de fundos por este ou aquele candida
to. Mas há registras na região metropolitana do Re
dfe da briga pelo espaço de muros e paredes, com 
candidatos que oferecem quantias generosas para 
que os proprietários cedam as fachadas de seus imó
veis para a pintura de nomes de postulantes, siglas 
de partidos, mensagens políticas etc. Na verdade, o 

-que mais parece estar faltando na campanha eleito
ralé justamente mensagens com conteúdo confiável. 
Candidatos que jamais tiveram simpatias pelo regi
me democrático, por exemplo, e que não se cansa
Vãn:i--de louvar os méritos dos governos militares, 
excedendo~se em elogios, agora passam por grandes 
e ardorosos democratas. Essa transformação é 
transmitida atravês de uma publicidade ampla, 
apoiada em maciço investimento, e chega em muitos 
casos até o eleitor humilde sob a forma de ajudas, 
doações e esmolas inusitadas. 

Clóvis Cavalcaõti 

Em tese, o artigo não merece reparos; é correto; não o 
éapenas na parte em que diz que há maioria esmagadora 
de indigentes e de pobres em Pernambuco. Há pobres, há 
indigentes no meu Estado e no Brasil. mas não em núme
ro tão grande. Não amesquinhemos o nosso País diante 
das outras Nações. No meu município, que é pobre, mas 
não é dos mais pobres, até sopa se distribui em certas 
áreas dos seus subúrbios. Ê o .. cabo eleitoral", amesqui
nhando o homem, atentando contra a dignidade da pes
soa humana; é o '"cabo eleitoral", desrespeitando, iludin
do e enganando o pobre, com parte do dinheiro que rece
be do candidato sem identificação -corri a cidade, do 
grande industrial ou do empresârio sem vocação para a 
vida pública, mas que deseja, por vaidade ou por interes
se particular, "capturar um mandato,. nas urnas de 15 de 
novembro. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, assinala o jorna
lista: 

"Embora se perceba pelas mais óbvias evidências 
que é volumosa a quantidade de dinheiro despejada 
durante a atual campanha, não hâ provas palpáveis 
da aplicação de fundos por este ou aquele candida
to. Mas há registras na região metropolitana do Re
cife da briga pelo espaço de muros e paredes, com 
candidatos que oferecem quantias generosas para 
que os proprietários cedam as fachadas de seus imó
veis para a pintura de nomes de postulantes, siglas 
de partidos, mensagens políticas etc," 

O uso de muros, de fachadas de casas, foi, ultimamen
te, pela televisão devidamente focalizado em Ollnda. Na 
minha cidade, quase qué" se deixou de Iãdo o pichamento 
condenável, passando-se a usar os muros e as fachadas, 
de modo artístico na divulgação dos candidatos_, Mas 
não me consta que proprietários_~ o mucambo não tem 
fach~a para oferecer - de casas de alvenaria estejam 
recebendo pagamento pelo uso de fachadas ou de muros 
para inscrição de mensagens dos candidatos. Sei que há 
candidatos - posso dar testemunho disso - que com 
autorização do proprietário do imóvel, adotam esse pro
cesso de divulgação, mediante o compromisso de, l~go 
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termine a campUnha, sejam ap-agadas as· inSCrições. E o 
que posso informar; bem diferente do contido no iJ,rtigo 
em causa, em decorrência talvez de deturpações chega
das ao conhecimento do autor. 

Há dinheiro realmente correndo neste País, abastar
dando a democracia pela plutocracia, isso é vei'd.ãde e 
nisso associo o meu protesto índignado ao do Dr. Clovis 
Cavulcanti. 

Desejari:J :lpenas fazer esses reparos, que não invali
dam o fl:lto denunciado, e antes o confirmam. 

Há uma diferença muito grande entre o candidato que 
conquista o mandato e o que o consegue por esses pro
cessos e outros-igua!mente_condenáveis- e isso tenho 
repetido nos meus cantatas freqUentes com o eleitor. É 
que no caso de quem conquista o mandato pela con
fiança que inspira em decorrência de seu passado de luta 
em favor do povo ou pela mensagem que apresenta, o 
seu compromisso começa no momento em que recebe o 
voto, e no caso de quem compra o voto, o seu compro
misso termina no momento em que o eleitor depOsita o 
voto na urna, por entender o candidato, que praticou um 
ato de comércio. Condenável não só esse procedimento 
cama o de quem, como intermediário, negocia o voto 

. dos outros, além do próprio. 
Na primeira hipótese, a comunidade conquista o direi

to de exigir dedicação e trabalho do eleito, e este contrai 
maiores obrigações. O _contrário se dá quando o voto ê 
obtido pela simples compra: quem se elege julga-se de
sobrigado de qualquer comproffiíssO- assim raciocina-e 
entende - perante os que o escolheram, que perdem o 
direito de reivindicar. 

E há tantos que se elegem assim! 
Daí eu temer, eu que vivi uma vida de sacrifícios na 

atividade política- fui Vereador duas vezes, Prefeito de 
Olinda e Deputado durante seis mandatos- que-essa re
presentação não se revista da legitimidade necessária e 
desejável - e como conseqi!ência a Carta a ser escrita 
não seja aquela que reflita os verdadeiros anseios do 
povo brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o tempo me permite, 
quero tecer algumas considerações a respeito da notícia 
que li, hoje, na Folha de S. Paulo, em torno da existência 
de instalações destinadas à realização de testes subterrâ
neos nuclares na chamada serra do Cachimbo. 

Noticia-se que o Elnbaíxã.dor-d~diOfiitidã-- fl"ã"O con
sigo pronunciar corretamente o seu nome,- mas lembro 
que Eça de Queiroz jâ dizia que devemos falar patriotica
mente mal a língua estrangeira- teria afirmado que o 
Ministério das Relações Exteriores do seu pais pediu à 
Embaixada um relatór-iClSObre esse problema, conforme 
passo a ler; -

"O embaixudor da Holanda no Brasil, Jonleer 
Hubert Marie van Nispen tot Sevenaer, disse ontem 
à Folha, em Brasília, que o Ministério das Relações 
Exteriores de seu país pediu à embaixada_ um reta
tório sobre as instalações existentes no "CamPo de 
Provas do Cachimbo, no sul do Pará. Sevenaer en-

trou em cantata com a Sucursal da Folha em 
Brasília, interessado em comprar as fotos da base do 
Cachimbo. A Holanda, um dos países fornecedores 
de urânio enriquecido para a usina nuclear de An
gra I, através da empresa Urenco, é signatária do 
Tratado de Não·Proliferaçào Nuclear e pode difi
cultar o programa brasileiro, caso constate a possi~ 
bilidade de utilização da energia atómica para fins 
militares." 

Ora., Sr. Presidente, Srs .. Senadores, creio que se resta
alguma dúvida ao Embaixador da Holanda no Brasil a 
respeito dessa Intenção do Governo Brasileiro, a nós não 
resta, absolutamente, nenhuma dúvida, porque, País 
pacífico por natureza, o Brasil jamais iria utilizar a tec~ 
nologia do ciclo completo do átomo, que é adquirida 
para fins pacificas e científicos, para a confecção de arte
fatos nucleares e bélicos, 

E o Brasil jamais faria isso, porque nós sempre timbra
mos o nosso relacionamento com os outros países por 
princípios jurldicos, fielmente obedecidos e universal
mente aceitos: soberania, igualdade jurídica e não inter
venção. De forma que, à primeira vista, sem me deter, -
pela falta de tempo, no exame da notícia e do requeri~ 
mento que o nobre Senador Enéas Faria acaba de enca
minhar à Mesa do Senado, a propósito desse problema 
posso dizer que esse receio não há em relação aos brasi
leiros, vez que o Brasil- que deseja assimilar, por mo ti~ 
v o de avanço tecnológico e no interesse do seu desenvol
vimento - o conhecimento da tecnologia do ci.clo com
pleto do átomo, quer aplicá-la para fins pacíficos, Um 
País pobre pef1"!1anecerá pobre se não avançar no campo 
da tecnologia. E por isso que o Brasil tem interess_e nesse 
campo. Essa tecnologia é, por sinal, a mesma utilizada 
para a construção da bomba atômica. Não há, podemos 
assegurar categoricamente, nenhuma intenção, pelas de
clarações das altas autoridades responsáveis, às quais es
tá afeto o problema, nenhum propósito do Governo, de 
utilizar a área referida para testes nucleares ou depósito 
de lixo atômico. 

Isso porque o Brasil, repito, através dos tempos tem 
timbrado em manter-se numa posição pacifista, e basea
da nos princípios de ordem jurídica no relacionamento 
com os outros países. As declarações do Chefe do Estado 
Maior, do Ministro do Exército e de outras autoridades 
não deixam margem a qualquer dúvida a esse respeito. 
Voltarei em outra oportunidade, para um melhor exame 
do assunto se necessário, desde logo estranhando tenha 
havido da parte de outros países, pelo menos a intenção 
de perquirir um problema que afeta o Brasil, por força 
da sua soberania. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

CENTRO GRÁFICO 
Espécie 

Termo Aditivo n~' 01/86, do Contrato assinado em 19-
8-85 entre o Centro Gráfico do Senado Federal- CE
GRAF e a empresa IBF- Indústria Brasileira de Filmes 
S.A. 

Quinta-feira 28 3041 

Objcto 
Termo Aditivo do Contrato para fornecimento de fi!. 

mes e papêis fotográficos com seus respectivos produtos 
químicos para fotocomposição e fotomecânica. 
Modalidade da _licitação 

Tomada de Preços n~' 07 j85 
Crédito 

As despesas decorrentes deste termo Aditivo correção 
à Conta Atividade 01623474432- Manutenção do Cen
tro Grãfico do Senado Federal- CEGRAF, Elemento 
de Despesas 3.1.2.0 - Material de Consumo, do Orça
mento do CEGRAF, para o exercício de 1986 e nos 
exercícios futuros à conta do programa e elementos pro
gramados para atender as despesas de mesma natureza. 
observando-se o que -~ispõe o Decreto~lei n~' 2284/86, 
sobre as condições do reajuste de preço dos produtos es
tipulados anteriormente, 
Empenho 

Notas Orçamentárias de n'i' 1032 e 1033, extraídas em 
26-8-86. 
Valor do Contrato 

Cz$ 4.208.280,66 (quatro milhões, duzentos e oito ffiil 
e duzentos e oitenta cruzados e sessenta e seis centavos). 
Vigência 

Prorrogado por mais I (um) ano. 
Data de Assinatura 

17-8-86 
Espécie 

Termo Aditivo de n<:> 02/86, do Contrato assinado em 
19-8~85 entre ··o Centro Gráfico do Senado Federal -
CEGRAF e a empresa Hoechst do Brasil Química e Far
macêutica S.A. 
Objeto 

Fornecimento de chapas de alumínio pré
sensibilizadas para impressão offset e seus respectivos 
produtos químicos para· processamento. 
Modalidade da Licitação 

Tomada de Preços n<:> 05/85 
Crédito 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão 
à conta da Atividade 01623474432 - Manutenção do 
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, Ele
mento de Despesas 3. 1 .2.0-- Material de Consumo do 
Orçamento do CEGRAF para o exercício de 1986 e nos 
exercícios futuros, à conta do programa e Elementos de 
Despesa programados para atender as despesas de mes~ 
ma natureza, oberservando-se o que dispõe o Decreto-lei 
2.284/86, sobre as condições do reajuste de preço dos 
produtos estipulados anteriormente. 
Empe-nho 

Nota Orçamentária n"' 1026, extraída em 25~8~&6_ 
vVIor do Contrato 
Cz$. 3.145.035,02 (três milhões, cento e quarenta e cin~ 

co mil e trinta e cinco cruzados e dois centavos). 
Vigência 

Prorrogado por mais I (um) ano. 
Data da assinatura 

17-8-86 
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\'ice-Presidente: Lourival Baptista 

Suplentes 

I. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 
3. Alexandre Costa 

I. Mauro Boraes 
2. Henrique ~ntillo 
3. Mário M11ia 
4. Humberto Lucena 

PDS 
1. CbarCals 
2. Helvfdio Nunes 

PMDB 
L Ma~lo Miranda 
2. Sald11nha Derzi 

PFL 
I. Lourival Baptisla I, Nivaldo Machado 
2. Vago 2. Luiz Cavalnntc 
3. Carlos Lyr1 
Assistente: Kleber Alcoforado Lacerda - Ramal: 4064. 
Reuniões: TerÇII.s-reiras, b 10:00 horas. 
Local: Sala da Comiuio, na Ala Senador Alexandre Costa -

Anexo das Comissões- Ramal: 3168. 

COMI!ISlD DE ECONOMIA - (CIE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Joio Castelo 

Vice·Presidente: Álvaro Dias 

Titulares 

1. Viraflio Tâvora 
2. Gabriel Hermes 
3. João -Castelo 

I. ScveroGomes 
2. Cid S11mpaio 
3. Álvaro Dias 
4. Henrique Santillo 

I. Carlos Lyra 
2. José Lins 
3" Alb1no Franc:o 

Suplentes 
PDS 

I. Moacyr Duarte 
2. Vago 

PMDB 
I, Mi rio Maia 
2. FAbio Lucena 

PFL 
I. Benedito Canelas 
2. Am&-icl) de Souza 
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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi-
dente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 208, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 655.787,73 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete cruzados e setenta e três centavos). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de !ta pira, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 655.787,73 (seiscentos e cin
qUenta e cinco mil, setecentàs e oitenta é sete cruzados e setenta e três centavos), correspondente a 14.286,72 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional-ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
implantação de creches, no Município, obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro-
cesso. 1 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 27 de agosto de !986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 209, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pernambuco a contrátar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 215.035,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1• É o Governo do Estado do Pernambuco, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 
1976, do Senado Fe-deral, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 215.035,20 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de""Apo,lo ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de novas instalações do Museu do Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 27 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 210, DE 1986 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Agosto de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a contratar operações de crédito no valor de Cz$ 8.082.470,14 
(oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta cruzados e quatorze centavos). 

Art. I• É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operações de crédito no valor global de Cz$ 8.082.470,14 (oito milhões, oitenta e dois 
mil, quatrocentos e setenta cruzados e quatorze centavos), correspondente a 211.536,14 Obrigações Reajutáveis do Tesouro Na
cional- ORTN considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985,junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de cadei
ras de comarca (operação I) e melhoria do sistema penitenciário do Estado (operação II), obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de agosto de 1986. - Senador Jos<' Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da COnstituição, e eu, José Fragellí, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 211, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 200.012,63 Obrigações do Tesouro Nacional. 

Art. I• É o Governo do Estado de Sergipe, nos lermos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, alte
rado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 200.012,63 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -FAS, destinada à implantação de Centro de Interesse 
Comunitário, no Estado. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.-
Senado Federal, 28 de agosto de 1986. - José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 212 DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 1.728,890,80 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa cruzados e oitenta centavos)~ 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I 
de outubr-o de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ I .728.890,80 (um milhão, 
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setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa cruzados e oitenta centavos), correspondente a 35.000 Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
ampliação dos sistemas de galerias pluviais, meios:fios e sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta e destinação final de li
xo, no Município, obedecidas aS condi9ões admiti_das pelo Banco Central do Brasil, no t:espect_ivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra eni vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 213, DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar operação de empréstimo externo no valor de FF 
38.800.000,00 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses). 

Art. ]9 É o Governá-dóTHSúito Federal autorizado a realiZar, conl·ag-arantia -da União, uma operação de emprésti
mo externo no valor de FF 38.800.000,00 (trinta e oito milhões e oitocentos mil francos franceses), ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto à Financiadora de Estudos e Projetas- FJNEP, destinada à aquisição de equipamento do Hospital 
Regional da Asa Norte. 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições crediticias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco central do Brasil, nos ter
mos do art. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da política econômico-financeira do Governo Federal. 

Art. 3• Esta resoluÇão entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 214, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.910.423,00 (hum milhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e três cruzados)-

Art. I• É a Prefeitura'Munidp'll de Goiatuba, Estado de Goiâs, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.910.423,00 (hum milhão, no
vecentos e dez mil, quatrocentos e vinte e três cruzados), correspondente a 50.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerado o valor noininafdaORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de galerias 
pluviais, meios-fios e sarjetas e à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 215, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
606.480.000,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados). 

Art. I• É o Governo do-Estado do Maranhão, nos termos do artigo2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 606.480.000,00 (seiscentos e seis milhões, qua
trocentos e oitenta mil cruzados}, junto ao Banco·do Estado do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinada a atender às responsabilidades financeiras com a execução do PLANHAP, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Centra} do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigo'r na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 216, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 458.937,49 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e trinta e sete cruzados e qua
renta e nove centavos). 

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Reso
lução n• 93, de II de outubro de I 976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
458.937.49 (quatrocentos e cinqUenta e oito mil, novecentos e trinta e Sete- cruzados e quarenta e nove centavos), correspondente 
a 8.588,32 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, 
vigente em setembro de 1985, junto à Caixa Ec6nômica Federal, esta n·a qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, destinada a reformas na sede própria do "Patronato Agrícola e Escola de Artes e Ofícios Imaculada 
Conceição", no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 217, DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alvarenga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 

valor, correspondente, em cruzados, a 18.163,52 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Alvarenga, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, 

de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.163,52 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da a financiar obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jose Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 218, DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 

valor de Cz$ 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um mil, setecentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos). 
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução n•93, de 

I I de outubro de I 976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.301.712,52 (um milhão, 
trezentos e um mil, setecentos e doze cruzados e cinqUenta e dois centavos), correspondente a 28.358,57 Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do~Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à im
plantação de galerias pluviais é de meios-fios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição~ e eu, José Fràgelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 219, DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 

de Cz$ 1.673.618,16 (hum milhão, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos). 
Art. I• É a Prefeifura Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2'icta Resolução n• 93, de 11 

de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.673.618,16 (hum milhão, 
seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos), correspondente a 33.88!,05 Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985, 
junto à Caixa Econômica Federal, e~ ta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina-
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da à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e aquisição de equipamentos pára a coleta de lixo, no M~nicípio, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e, eu, José Fragel!i, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 220, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás1 Estado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 645.962,99 (seisCentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois cruzados e noventa e 
nove centavos). 

Art. I' Ê a Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás, nos tennos do art. 2• da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 645.962,99 (seis
centos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois cruzados e noventa e nove centavos)1 correspondente a 13.077 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agos
to de !985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de meios~ fios, sarjetas e galerias de ãguas pluviais; construção de lavanderia pública e aquisição 
de equipamentos para coleta e transporte de lixo (operação 1), construção e equipamento de uma escola maternal e pré-escolar 
(operação II), no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1986. - Senador José Fragel!i, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 221, OE )986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 44-886,47 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. i• Ê a Prefeitura Municipal de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, 
a 44.886,47 Obrigações do Tesouro Nacional- OTNs, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à execução de obras de infra-estrutura bãsica nas vias urbanas do 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução éntra em vigor na data de sua publicaç.ão.. . 
Senado Federar, em ·28 de agosio de-198iC.:..:...-j.)5ê-Fragelli, Presidente. 

I- ATA DA 216• SESSÃO, EM 28 DE AGOS
TO DE 1986 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N9 344/86 (n9 481/86, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

- N9s 347 e 348/86 (n9 482 e 483/_86, na orige~). 
restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados. 

- N<1 349/86 (n9 487/86, na origem), solicitando a 
retirada do Projeto de Lei da Câmara n<1 198/85 (n~' 
6.577/85, na origem). Deferida. 

- N9 350/86 (nl' 488/86, na origem), solicitando a 
retirada do Projeto de Lei da Câmara n~' 195J8i (n~' 
6.203/85, na Casa de origem). Deferida. 

SUMÁRIO 

- 1.2.2 - COmunica~ões da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n9s 345 e 346)86 
(n"'s 484 e 485/86, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, solicita autorização para 
que as Prefeituras Municipais de Celso Ramos-SC e 
Colíder-MT possam contratar operações de crédito, 
para os fins que especificam. 

- R(_;cebimento da Mensagem n"' 351/86 (n"' 
494/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República solicita alteração da Resolução n~' 8/86, 
que autoriza o governo do Distrito Federal a contra
tar operação de crédito no valor de CzJ 
702.372.620,15. 

1.2.3 - Apreciai;ào de matéria 
- Requeri:ner:;to n° 385/86, lidO em sessão ante

rior, de autoria do Sr. Senador JoSé Lins1 solicitando 
licença para se afastar dos trabalhos da Casa pelo 
período de 128 dias. Deferido. 

J .2.4 - Comunicação da Lideranças do PDS 
-Designação dos Srs. Senadores Cesar Cais e 

Arno Damiani para comporem, respectivamente, 
como Titular e Suplente, a Comissão Parlamentar de 
fp._guérito que investiga a crise na Previdência Sociaf 
brasileira, aprovada pela Resolução n"' 99/82. 

-Designação do Sr. Senador Virgílio Távora 
para compor a Comissão Especial Mista destinada a 
programar a comemoração pela passagem do cente
nário da Proclamação da República e a Primeira 
Carta Republicana no País. 

1.2.5 - Discurso do Expediente 
SENADOR LO V RIVAL BAPTISTA--'- Entrevis

ta do Presidente José Sarney, de avaliação do Plano 
Cruzado_ ao ensejo dos 180 dias do seu advento. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 

de Lei do Senado n"' 135/86, que fixa o número de 
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C'dndidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições. para rePreSentação -lf Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
me de urgência). Votação adiada por falta de quorum. 
~Requerimento n? 266/86, solicitando nos ter

mos do art. 38__da Constituição, combinado com o 
item r do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dílson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n~" 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n~' 304/86, solícftarido, nos ter
mos do ;ut. 38 da Constítuição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critérioS para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 
nl' 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta ele quorum. 

- Requeri"llento n~ 303/86, de autoria dos Srs. Se-
nadores Alaor Coutinho e Jamil Haddad, solicitan
do, o comparecimento perante o Plenário do Senado, 
do Sr. Ministro de Estado da Reforma Agrária, Dan
te de Oliveira a fim de prestar esclarecimento ~obre 
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os critérios de desapropriação da reforma agrária. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 382/86, de autoria do Sr. Se
nador Ené,as Faria, solicitando ao Poder Exec11tivo, 
informações relativas ao Acordo Nuclear Brasil
Alemanha. Votação adiada por falta de quorum .. 

-Projeto -de Lei do Senado n~' 258(85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nY 205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Vota~ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitar em 40 hOras semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 113/85, que disci
plina o uso de caracteres nas publicações obriga
tórias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 232(83, que esten
de aos trabalhadores rurais o regime da Previdência e 
Assistência Social urbana, bem como a legislação do 
Seguro de Acidentes do Trabalho, e dá outras provi
dências. Votação adiata por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 242/85, que acres
centa parágrafo ao art. 116 da Lei n'i' I. 711, de 28 de 
OUtubro de 1952, para permitir a contagem de tempo 
de serviço prestado ao serviço público, em outro ór
gão, para efeito de concessão de_ licença especial. V o~ 
tação adiada por falta de quorum. 
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1.3.1- Designa~ão da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2-MESA DIRETORA 
3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI

DOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER

MANENTES 

r- SUMÁRIO DA ATA DA 160! SESSÃO, _ 
REALIZADA EM 12-8-86 

(Publicada no DCN (Seção li) de 13-8-86) 

Retifica~.ão 

Na publicação feita no DCN Seção II -de 
13-8-86, página n~ 2.663, 3• coluna, no item 
lO, 

Onde se lê: 

lO- ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO 
N'í's. 90 a 93, de 1986 

Leia-se: 

lO- ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO 
N9s. 90 a 92, de 1986 

Ata da 216\1 Sessão, em 28 de agosto de 1986 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS.' SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Mário Maia - Ale: _ 
xandre Costa- AméricO de-Sõuza -José Lins- Mar
tins Filho- Humberto Lucena- Nivaldo Machado
Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
A1aor Coutinho- João Calmon- José lgnácio Ferrei
ra- Severo Gomes- José Fragelli- Álvaro Dias
Enéas Farta - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !'?-Secretário procederá à leitura dO E-xpediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
Nl' 344/86 (n~' 481/86, na origem), de 26 de agosto do 

corrente u.no, referente à aprovação das matérias cons
tantes das Mensagens da Presidêncía da República n9s 
654, de 1985, 134 a 138, 142, 144 a 146 e 481, de 1986. 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
N"' 347/86 (n'í' 482/86, na origem), de 26 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei do Senado n9 1, de 1986-DF, 
que altera dispositivos da Lei n9 6.333, de 18 de maio de 
1976, que dispõe sobre a Organizaç~o Básica do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.528, de 26 de_ 
.~gosto de 1986.) 

N9 348/86 (n9 48_3/86, na origem), de 26 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1986 (n~' 
7.508/86, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministério da Justiça o crédito esp6cial 
até o limite de Cz$ 47.558.QOO,OO (quarenta e setC_mi
lhões, quinhentos e cinqilenta e oito_mil cruzadas), para 
o fim que especifica. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.529, de 26 de 
agosto de 1986.) 

Nl' 349/86 (n9 487/86, na origem), de 26 do .corrente, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n~ 
198, de 1985 (n9 6.577/85, na Casa de origem), que auto
riza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Edu
cação o crédito especial até o limite de Cr$ 4.244.600.000 
(quatro bilhões, duzentos e quarenta e quatro milhões e 
seiscentos mil cruzeiros), para o fim que especifica. 

Nl' 350/86 (n"' 488/86, na origem), de 26 do corrente, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n9 
195, de 1985 (n'í' 6.203/85, na Casa de origem), que auto
riza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Edu
cação o crédito especial de Cr$ 22.465.000.000, para o 
fim que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
defere as solicitações constantes das Mensagens n<~s 349 e 
350, de 1986. Em conseqUência, os Projetos de Lei da 
Câmara n9s 195 e 198, de 1985 ser~o arquivados. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as Mensagens n9s 345 e 346, de 1986 (n~'s 484 e 
485/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2"' da Resolução n~ 93/76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que as Pre
feituras Municipaís -de Celso Ramos (SC) e Colíder (MT) 
possam contratar operações de crédito, para os fins que 
especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelll)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n"' 3.51, de 1986 (n9 494/86, na ori
gem), de 28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita alteração da Resolução n9 8, de 
1986, que autoriza o Governo do Distrito Federal a con· 
tratar operação de crédito no valor de CzS 
702.372.620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos e se
tenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e q{linze cen
tavos). 

A matéria será despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Na Sessão 
Ordinária do dia 27 do corrente, foi lido o Requerimento 
n9 385, de 1986, de autoria do SenadOr JOsé Lins, solici

- tando licença para se afastar dos trabalho::> da Casa pelo 
período de 128 dias, a fim de tratar de interesSes particu
lares. 

O requerimento deixou de ser 'I'Otado, naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Sendo evidente a falta de quorum para deliberação na 
presente sessão, a Presidência, nos termos do§ 29 do art. 
47 do Regimento Interno, defere o requerimento, conce
dendo a licença solicitada. 

Serão tomadas as providências necessárias à convo
cação do suplente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa 
ofícios que vão ser lidos pelo Sr. J9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

Of. 25/86 Brasília, 26 de agosto de 1986 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos Senhores 

Senadores Cesar CaJs e Arno Damiani para comporem, 
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respectivamente, como Titular e Suplente, a Comissão 
Parlamentur de Inqu_érito que investiga a crise na Previ~ 
dência SociaJ Brasileira, uprovada pela Re..<>olução n9 99, 
de 1982. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de eslima e consideração. - Murilo Ba
dadô, Lider do PDS, 

Of. 26/86 Brasílía, 26 -de Ugo.Sfo àe-19--s-6 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência o norriC dO-Senhor se

nador Virgílio Távoru para compor a Corrlissão Especial 
Mista destinada a programar a comemoração pela p<~s
sagem do centenário da Proclamação da República e a 
Primeira Carta RepublícU.nit no Pais, aprovada pelo Re
querimento n~' 712/83, do Senado, 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex~ 
!ência protestos de e.stima e consideração. - Murilo Baw 
daró, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Atendendo à 
indicação da Liderança do Partido Democrótico Social, 
será dada a autorizaçUo solicitada, como t:.lmbém a indi
caçUo do nobre Líder do PDS será atendida na forma do 
Regimento Interno do Casa. 

O SR. PRESIDE:'\ITE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSW 
ta. 

O SR. LOlJRI\'AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-te~ Srs. Seriado
res: 

Milhões de brasileiros tiveram hoje pela manhã a 
oportunidade de acompanhar, através de uma rede na
cional de TV e radioemissoras, a entrevista do Presidente 
José Sarney sobre os 180 dias do advento do Plano Cru
zado. 

As incisivas, claras e objetivas respostas do eminente 
Chefe da Nação às indagações fOrmuladas pelos jornalis
tas, no decorrer da aludida entrevista, além das infor
mações e esclarecimentos sobre as conseqüências do plaw 
no de estabilização económica, contribuíram para tran
qUilizar a Nação. 

O Presidente José Sarney demonstrou, mais uma vez, 
com a sinceridade, t:.llento, competência e desassombro 
que o caracterizam, os resultados inquestionavelmente 
favoróveis do Plano Cruzado. 

Deve-se acentuar que o crescente prestígio popular do 
Presidente José Sarney e sua extraordinária credibilída
dc, a cada dia se ampliam e fortalecem, em. virtude dos ê
xitos que vem obtendo em todos os planos e setores do 
seu desempenho, como um estadista já incorporado à 
História, sem dúvida alguma um dos maiores protago
nistas do desenvolvimento global da Nação brasileira. 

No que se refere ao Plano Cruzado, o Presidente José 
Sarney esclareceu que ele se integra no bojo de uma polí
tica de novas e arrojadas dimensões, cujos ob]ctivos 
prioritários consistem, primordialmente, na erradição 
definitiva do flagelo da hiperinflação -que atingiu no 
dia 28 de fevereiro, data da implantação do Piaria CrUza
do, níveis intoleráveis; na extinção do artifício da cor
reção monetária, no congelamento dos preços; n-a Prow 
teçào da capacidade uquisitiva dos salários dos trabalhu
dores e assalariados em geral; no combate sem tréguas às 
especulações financeiras e à agiotagem; em síntese, um 
vasto conjunto de enérgicas providências convergindo 
para assegurar a retomada do desenvolvimento auto
sustentadQ de toda a Nação, ajustiça social, e a melhoria 
das condições de vida dos segmentos e camadas mais 
pobres ou carentes da população, através da geração ·de 
empregos e da execução de vasto elenco de projetas vol
tados para os problemas sociais. -

O Presidente José Sarney asseverou que o Plano Cru
zado pro.sseguirá até que os seus objetivos sejam alcança
dos, de acordo com as diretrizes preestubeleCídUS, pririci
palmente no tocante ao congelamento dos preços. 

Ninguém mais do que o preclaro Chefe da Nação sabe 
que existem os sabotadores, os agiotas e a minoria privi
legiada dos agiotas c especuladores. 

Todavia, conta com o apoio da maioria absoluta do 
povo brasileiro; o fortalecimento e modernização da :s-u=
NAB e dos órgãos dedefesll dos consumidores e da fisca
lização g:overnumcnta!; a vigilância das donas-de-casa e 
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dos segmentos mais esclarecidos e conscientes da socie
dade. 

Por o litro lado, seria ingenuidade- advertiu o Presi
dente da República- ignorar ou menosprezar a existên
cia de distorções e díficuldad_es conjunturais, como no 
caso das irregularidade.<; do abastecimento. 

_Mas o Governo, ütento às exigências e imperativos de 
sua política de opção pelos menos favorecidos e pelo po
vo, vem aluando com energia, quer autorizando even
tuais e maciças importações de carne, -Jeite e produtos es
scociais, quer fisco!izando e anulando as manobras insi
diosus dos especuladores, agiotas e radicais que, na sur
dina, teimam, impatrioticamente, obstaculizar-e inviabi
lizar o Pluno Cruzado. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, emi
nente Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - Estamos ouvindo com muita 
atenção o pronunciamento de V. Ex•, comentando a en
trevista de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública José Sarney. Quero me solidarizar com V. Ex•, 
pelas pala\TaS sensatas e justas que está pronunciando 
acerca dessa matéria, que refuto fundamental para a vida 
do Puís. O Brasil não podia continuar com a_sua moeda 
já aviltada, com aquela inflação galopante, que alterava 
a cada 24 horas o orçamento, inclusive doméstico. E, 
diante da medida tomadu pelo Governo José Sarney, de 
sanear as finanças e, conseqüentemente, a economia, 
desde o início recebeu, de minha parte, pleno apoio, haja 
vista que fui o presidente da comissão que apreciou a sua 
mensagem sobre a matéria, recebendo de nossa parte, 
Jogo naguekt ocasião, os muiores louvores. Portanto, a 
V. Ex• os nossos aplausos, e continue trazendo ao conhe-. 
cimento da Nação assunto desta natureza, porque é de 
interesse de todos nós, brasileiros. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex~. eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte, 
que em muito enriquece esse nosso pronunciamento. A 
sinceridade das palavras de V. Ex•, que é profundo co
nhecedor dos problemas nacionais, valoriza com suas 
declarações de apoio ao Presidente José Sarney, que V. 
Ex~ reconhece vem se esforçando, no sentido de que to
dos vivamos melhores dias. 

Efctivamente o povo brasileiro necessitava da atuação 
enérgica e patriótica desenvolvida pelo eminente Presí
dentc José Sarney. Ao Senador Jorge Kalume, que nesta 
Casa sempre trata de assuntos de real interesse para o 
povo brusi!eiro, desejo expressar os meus agradecimen
tos pelo valioso aparte. 

Felizmente, todos desafios e obstáculos a que me referi 
em meu pronunciamento estão iuexoravelmente ultra
passados, porque a Nação confia no Presidente José Sarw 
ney e no seu fecundo Governo. 

Nenhum conluio de forças obscurantistas e impatrióti
cas conseguirá deter a escalada do Brasil no rumo do seu 
destino de potênóa democrC1tica, próspera e ftliz, no ce
nário mundial, a serviço dos ideiais superiores de liber
dade, p<.lZ, justiça social, trabalho e bem-estar Para to
dos. 

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

O SR. PRESIDENTE {José Fragelfi) - Passa-se à 
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Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüêncb, as matérias constantes da Ordem 

do Diu, todas em fase de votação, constituídas pela 
-Emenda da Câmara dos Deputãdos ao Projeto de Lei do 

Senado n\1 135/86; Requerimentos n\ls 266, 30-l, 303 e 
382/86: e Projetas de Lei do S_enado n9s 258/85, 205/80, 
80/84, 113/85 e 232/83 e 242/85, ficam com a apre
ciação adida para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
mais oradores inscritos, a Presidência v aí encerrar ostra. 
balhos, desginando pam a próxima sessão ordinárí<l a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

I 

EMENDA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 
A_O PROJETO D_E LEI DO SENADO 

N• 135, DE 1986 

(Em Regime de Urgência -
Art. 371, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados, ao Projeto de Lei do Seriado-n9 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeira.s eleições para representação à Câw 
mara dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

-Parecer oral, proferido em Plenário. da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade e, no mérito, contrário. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamll Haddad, solicitando, 
nos termos do arL 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dílson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad~ solícitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado coril o item I do art. 418, do Regiw 
mento Interno, o comparecimento, perante o Plenário 
do Senado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, João 
Sayad, a fim de prestar esclarecimentos sobre os critêrios 
para aplicação dos recursos alocados para a execução do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado pelo 
Decretowlei n\1 2.288, de 23 de julho de 1986. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 303, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item J do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Sé
nado, do Senhor Ministro de Estado da Reforma 
Agrária, Dante- de Oliveim, a fim de prestar esclareci
mentos sobre os critérios de desapropriação e implan
tação da Reforma Agrâria. 

5 

REQUERIMENTO N• 382, DE 1986 
(Art. 239, Inciso VI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 382, de 
1986, de autoria do Senador Enéas Faria, solicitando, ao 
Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n\1 258, àe 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e,_ no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n9 i-CCJ; e 

- de Finanças, contrário. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n\1 205, de !980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob rJ9s 189 a 191, de 1984, das Comis
sões: 
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- de Constituição e Justiça, pela constituciomllidade, 
juddicidade e., quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvídio Nunes e 
José FrageHi; 

- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Legislação Social, favorável. 

8 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 195, I, do Regimento Interno) 

Votação, e11;1 primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nado n~> 80, de f984, de autoria do SenadOr Nelson Car~ 
neiro, qUe altera dispositivo da ColisOlidaç~o das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em -40 hOraS-semanais a 
jornada de tr3.bitlho, tendo 

PARECER, sob n~' 889, de 1986, da ComisSãO-
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; 
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PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário, 
da Comissão de Legislação Social. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~> 113, de 1985, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que disciplina o uso de Caracteres nas publicações 
obrigatórias, tendo 

PARECERES, so9 n~"s 479 e 480, de 1984, das Comis
sões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Economia~ favorável. 

10 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto çle Lei do Seriado n~" 232, de 1983, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos 
trabalhadores rurais o regime da Previdência e Assistên
cia Social urbana, beif! como a Legislação do Seguro de 
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Acidentes do Trabalho, e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n~" 1.012, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconsthucionalida

de. 

II 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminaidil. 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 242, de 1985, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta 
parágrafo ao art. 116 da Lei n~"1~7_11, de2~ de outubro 
de 1952, para permitir a contagem de tempo de serviço 
prestado ao serviço público, em outro órgão, para efeito 
de concessão de licença especial, tendo 

PARECER, sob n'i' 442, de 1986, da Comissão 
- de Constitui4,;ào e Justiça, pela inconstitucionalida~ 

de. 
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Está encerra

da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 217• SESSÃO, EM 29 DE AGOS-
TO DE 1986 

1.! -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofício do Sr. !'?-Secretário da Câma~:_;;a dos 
Deputados 

Encaminhando autógrafo do seguinte projeto; 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 22/80 (n9 147/79, 
na Casa de origem), que dã nova redação ao art. 39 
da Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe 
sobre a profissão de Bibliotecário, e dâ outras provi-
dências. · 

1.2.2 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 196/86, de autoria 
do Sr. Senador Pedro SiinOri, que- estabelece prazo 
para lançamento de novos modelos e marcas de auto
móveis naciOnais e veículos afins, e dá outras provi
dências. 

1.2.3- Comunicação 

-Do Sr. Hermano José Monteiro Teles, renun
ciando a suplência de Senador pela Representação do 
Estado do Ceará. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

Referente à renóncia do Sr. Hermano José Montei
ro Teles. 

1.2.5 ...... Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME - Lançamento, 
pela Marinha de Guerra, do navio escola ''Brasil". 

SENADOR MÁRIO MAIA - Considerações 
sobre noticia publicada no jornal O Ri~ Branco, a 
respeito de obstrução que estaria sendo feita pelos 

SUMÁRIO 

Senadores do Estado do Acre na tramitação de pedi
do de emprêstimo daquele Estado. 

SENADOR ALAOR COUTINHO- Tentativas 
de S. Ex• em contatar com autoridades que mencio
na, para tratar de aspectos relacioná.d_os com movi
mentos grevistas que se verificam no Estado da 
Bahia. 

SENADOR JOÃO LOBO- Defesa da criação de 
diretoriã regional do INCRA no Estado do Piauí. 

1.3- ORDEM DO DIA 

--Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n'~ 135/86, que fixa o número de 
candidatos que os partidos políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito Federal. (Em regi
me de urgência). Votação adiada por falta de quorum. 

.-...:Requerimento n'~ 266(86, solicitando nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a 
fim -âe prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n9 
2.288, de 23 de julho de 1986, Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n9 304(86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418, do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Ptenáriõ do SenadO, do Senhor 
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, João Sayad, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os critêrios para aplicação 
dos recursos alocados para a execução do Fundo Na
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei 

n9 2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n'~303f86, de autoria dos Srs. Se~ 
nadares AJaor Coutinho e Jamil Haddad, solicitando 
o comparecimento perante o Plenârio do Senado, do 
Sr. Mini:;tro de Estado da Reforma Agrária, Dante 
de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre os 
critérios de desapropriação e implantação da reforma 
agrária. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n' 382/86, de autoria do Sr. Se
nador Enéas Faria, solicitando ao Poder Executivo, 
informações relativas ao Acordo Nuclear Brasil~ 
Alemanha. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'~ 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 205/80, que revoga 
dispositivo da ConsOlidação das Leis do Trabalho . 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do "Senado n'~ 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vístas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'~ 113(85, que disci
plina o uso de Caracteres nas publicações obriga
tórias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'~ 232(83, que esten
de aos trabalhadores rurais o regime da Previdência e 
Assistência social urbana, bem como a Legislação do 
Seguro ae· ACidentes do Trabalho, e dã outras provi
dências~ Votação adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Lei do Senado n' 242/85, quC acres
centa parágrafo ao art. 116 da Lei n'~ 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, para permitir a contagem de tempo 
de serviço prestado ao serviço público, em outro ór-
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

gào, para efeito de concessão de licença especiaL Vo
ta~ào adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Faleci--· 
menta do empresário paraibano Newton Vieira Ri· 
que. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Resposta ao 
pronunciamento feito na Câmara dos Deputados, no 

EXPEDIENTE 
CENTRO GR~FICO DO SENADO FEDERAL 

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral _ 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

ú(timo dia 20, pelo Deputado Paulo Xavier, em defe
sa do Governador do Distrito Federal. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Pronun
ciamento feito_ por S. Ex' no Ministério da Saúde, 
por ocasião da abertura do Seminári_o dedicado a co~ ·-'
memorar -o Dia Nãcioiial de COmbate ão-Fumo. · 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

~ 2.-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO N• 
97, DE 1986 

3.-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V ICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENT~S 

Ata da 217{1 Sessão em 29 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENA!)QF.~S: 

Jorge Kulume- Altevir Leal- Mário Maia- Ale
xandre Costa - Américo de Souza - .~oã.o Lobo -
Murtins Filho - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Alaor Coutinho- João Calmon- Alfredo Campos 
--José Fragelfi - Enéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- A lista de pre
sença acusa o comp<uecimento de 14 Srs. Senadores. Ha
vendo número reglm-Ci1fãl, declat'ci 'aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J~>.:secretárío procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFIC!_O DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N~> 399(8_6, de 29 do corrente, encaminhando autógra
fo do Projeto de Lei da_ Cáma_ra_n? 22/BO_(q~ 147/79, na 
Casa de origem), que dá nova redação __ ao _ar_t, 39 da Le:i !1_,. 
4.084, de 30 de junho d~ 1962, que dispõe sobre a profis
são de Bibliotecário, e dá outras providênclas. 

Projeto que se transformou-na Lei n9 7,504, de 2 de ju
lho de 1986. 

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. (Pausã.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~>
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 196, de 1986 

Estabelece prazo para lançamento de novos mode
los e marcas de automóveis nacionais e veículos afins, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Os lançamentos, ao mercado consumidor in

terno, de novos modelos e marcas de automóveis e veícu
los afins, fabricados no Brasil, só poderão ocorrer de cin
co em cinco anos. 

Art. 21' A qualquer tempo, poderão ser feitas modi
ficações no sentido da ampliação da segurança desses 
veículos e da economia de combustível ou dos derivados 
de petróleo. 

Art. 39 As modificações autorizadas no artigo ante
rior_s_6 poderão ser adotadas uma vez ho!nolog_ada~ pe
los -órgãOs técnicos da" AdministraÇão Federal, qUe fisca
lizarão e anaHsarão os _testes, emitindo decisão pública 
conclusiva. . 

Art. 49 O Poder. Executivo, no prazo de sessenta 
dias, regul~mentarã_a t~resente lei e estabelecerá os parâ-

metros de ação dos órgãos competentes para debater, 
testar e julgar as propostas que as empresas produtoras 
lhes encaminharem para homologação. 

Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
_cação. _ 

Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustilica~ão 

Com o advento do Programa de Estabilização Econô
mica, implantado pelos recentes Decretos-leis n"'S 2.283 e 
2284, que, desde logo, mereceram o irrestrito apoio-do 
Congresso Nacional e do povo brasileiro, afigura-se ex
tremamente oportuna a representação, com pequenas al
terações redacionais, de projeto de lei de nossa autoria 
(PLS n"' I 15, de 1980), que visa a regular o lançamento de 
novos modelos e marcas de veículos automotores. 

E fato notório que as modificações anuais, realizadas 
nos modelos de automóveis e demais veículos afins, 
fabricados em nosso parque industrial especializado, têm 
como único objetivo estimular o consumismo do merca
do. Da mesma forma, o lançamento de novas marcas. 

Ao Jazê-lo, porém, a primeira e fundamental decor
rência é a desvalorização do'i modelos e marcas anterio
res, com evidentes prejuízo5 para quantos os detêm. 

ESsilli ffiodHicações. na quase generalidade dos casos, 
porém, são feitas em termos de linhas, cores e outros as
pectos- ditos estéticos, que nada acrescentam aos valores 
dos novos lançamentos, criando apenas a mentalidade 
do "carro do ano'~. 
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Ter o "carro do ano" passou a ser, pois, um empenho 
marcante dos que participam desse mercado consumi
dor, sem qualquer proveito para a economia brasileira, 
em termos de ampliação do respectivo mercado, nem 
vantagens individuais ou coletivas pelo fato em si mes
mo. 

Pelo contrário, além da perda do valor dos modelos e 
marcas anteriores, signific<lm esses lançamentos· uma 
aplicação extraórdinária de recursos pessoais, quase 
sempre através de financiaJnCiitos qUe imPortam c~ es~f
mulo à inflação. - - -

Dando uma vida mínima de cinco anos a cada modelo 
e impedindo o lançamento de novas marcas, resultará 
uma valorização mais correta dos -veícUiõs- em uso, ao 
lado de um conseqüente decréscimo nas faixas _reserva-
das a esse tipo de financiamento~ -

Por outro lado, aliviados os proji::tistãs das empresas 
fabricantes da responsabilidade C:om o b.nçim.ento anual 
de novos modelos e marCas, poderão apliCar-se a proje
tas que visem a maiores índices de segurança e economia 
de combustível e à adequação aos programas de explo
ração das novas fontes de enérgia nacionais. 

Tais modificações, desde que neste sentido _exclusivo, 
não poderão, porém, ser acolhidas e incorporadas, ense
jando lançamentos excepcionais, sem 'que so&re eles haja 
manifestação" pública, autorizativa, dos órgãos ~écniC'os 
competentes do Governo Federal, após detidos estudos e 
testes das inovações propostas à homologação. 

São cuidados que a lei deve estabelecer para evitar sua 
fraude, pelo lançamento de novos modelos e marcas com 
a justificativa dos itens de segurança e economia de conl
bustivel ou derivados de petróleo, sem realmente atendê
los. 

Daí preceituar-se a necessidade de uma -hOmologação 
oficial. 

Nestes termos, o Governo, pelos órgãOS téCriicos que a 
regulamentação desta lei estabelecer, assumirá perante a 
opinião pública nacfonal a resPonsaóilid8.dC pela homo
logação dessas possíveis alterações, respondendo pela 
validade efetiva delas. 

Desta maneira, evitar-se-iii o lançamento de modelos e 
marcas com a finalidade única de burlar aos_ níveis de 
preços estabelecidos em decorrência do Plano de Estabi
lização, plano ·este de cujo êxito depende a normalidade 
econômica e política do País e que, portanto, nãO poderâ 
vir a ser prejudicado em razão de interesses privados que 
não se harmonizem com o bem público. 

Sala das Sessções, 29 de agosto· de 1986. -:- Pedro Si-
mon. 

(Às Comissões de ConstftulçãO e Justiça e de 
Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projet.o se· 
rã publicado e remetido às ComissõeS competenteS. 

O .SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sob~e a mesa, 
comunicação que serâ lida pelo Sr. !'~'-Secretário. 

E lida a seguinte 

Exm" Sr. 
Dr. José Fragelli 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasflia~DF. 

Nesta data comunico a V. Ex• que na qualidade de Su
plente de Senador_ renuncio à convoc!_l_ção decorrente dq 
pedido de licença do Senador José Lins de Albuquerque. 

Aproveito o ensejO para apresentar a V. Ex• os meus 
protestos de estima e conSideração. Fortaleza, Hermano 
José Monteiro Teles. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- nos termos do 
art._31 do regimento interno, a renúncia ao mandato de 
senador ora formulada pelo suplente da representação 
do estado do Cearã, Sr. Hermano José Monteiro Teles, 
se tornará efetiva após a publicação- nci Diário do Con
gresso Nacional. A presidência farâ, oportunamente, i 
convocação do segundo suplente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Hâ oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
_seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção III 

A Marinha de Guerra, no afã de aperfeiçoare aprimo
rar seus discípulos, lançou- no último dia 21 o Navio
Escola, balizado com o sugestivo nome de "Brasil", to
talmente construído no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro. 

Essa belonave substituirá o similar "Custódio de 
Mello", que jâ não atendia oo avanço ~ecnológico dos 
tempos. 

O navio uBrasil", com 131 metros de comprimento, 14 
metros de boca e 4,5 metios de calado, tem capacidade 
p-a-ra ·abfiiai ~lO pessOas entre gUarllição, oficialidade e 
2QO guardas-marinha._ Pode~se dize~ que foi mais um pas
so gigante dado pela no.ssa Marinha no campo da cons
trução naval, embora tivesse levado cinco anos, com o 
objetivo de alcançar esSe tentâ~en, resultarite da falta. de 
recursos filtanceíro. -----~ · -
- Vai -o navio ·•Brasil" partir com os discípulos de Ta
maildaré, percorrendo mares como autêntica_embaixada 
flutu~rite, piojeiando nossq País, con.(orr_rici_- escrevera 
PlíÕio Salgado, "no panorama esmeraldino do oceano, 
debaixo de um céu azul onde fulgora o grande sol da 
n'ossa Pâtria, ei-loS que vão, orgulhosos da sua Ban4eira 
Verde e Amarela os bravos marinheiros do Brasil"! 

Em se tratando de um- evento digno de nota, foi por 
isso real.çado, quando da cerimônia de sua inc-~rporação 

- à Marinha, pelas presenças de quase todos os afmi_rantes 
·em serviço_ na área do Rio de Janeiro e mais o Congresso 
Nacional, representado por nove congressistas, tendo_ o 
Sr. Ministro da Marinha, Almirante-de--Esquadra Henri-
que Sabóia, presidido a solenidade. ___ _ 

Registro o acontecimento pelo alto valor que encerra 
em favor da grandeza da nossa esquadra, naquilo que é 
m_~s íillpor~ante, qual sej~,_ o preparo -~os marinheiros 
-ao futUro. E enviO às autoridades navais brasileiras, na 
p"essoa do Almiiante Heniique Sabóia, Ministr~ da Ma
rii:lha, meus efusivos cumprimentos. (Muito· bemt) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao n_obre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-AC. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

OcupO a tribuna para fazer um ligeiro registro, com a 
finalidade de reparar erros da imprensa local do meu Es
tado. 

Acredito que provavelmente nem o jornal nem a pes
soa que- informa ao jornal tenham conhecimento das 
normas de tramitação de proposição aqui no COngressõ 
Nacional. E, naturalmente mal informados, açodada
mente, apressam-se em dar noticias. baseados cm fatos, 
diria áié mistericisariiCrite inforii:iados, porque não se 
sabe bem quem teria dado informações dessa natureza. 

Da minha parte, e acredito também da parte do Sena
dor Jorge Kalume e do Senador Altevir Leal, não só hâ 
compreensão para esses erros humanos, como também 
há tolerância para a inexperiência daqueles que as for
mularam. O.u, se não as fónnulaiam, deram razão à im
prensa para fazer comentârios baseados em fatos inteira
mente fora da realidade e da verdade dos acontecimen
tos. 

Sr. Presidente, lemos aqui, para nosso espanto, no 
diârio do Acre O Rio Branco, de 27 de agosto de 86, ein 
manchete na primeira página, colocando em destaque os 
nomes dos Senadores Jorge Kalume, Altevir Leal e 
Mário Maia;, "Kalume, Altevir e Mário Maia b~oicotam, 
diz Ba!dawil ... 

Oe passagem, informamos que o nOÍne Bardawil é de 
um jovem empresârio, que foi escolhido, agora, candita
do, pela sigla do PMDB, às eleições de 15 de novembro 
para a Câmara Federal. Sob ess~anchcte vem a d~scrição 
da notícia-, aquí-naturalmerite exagerada pela pena ou 
pela visão deformada do comentarista do jornal, a quem 
também temos compreensão para a desinformação do 
mesmQ. Pi~ _ele o segUinte. 

financiamento do programa F AS·Caixa Econô
mica no valor de 871 mil OTN, jâ aprovado para a 
construção do novo Hospital de Base de Rio Bran
co, no bairro das Placas, já poderia ter sido liberado 
para o inicio das obras, caso os senadores Altevir 
Leal (PFL), Jorge Kalume (PDS) e Mário Maia 
(J:»J?T), não tivessem impedido no Senado a con
tração .do empréstimo. A denúncia foi feita pelo 
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candidato a deputado federal, José Alberto Barda
wil. com base em informações obtidas de fontes em 
Brasília. 

Para Bardawil •. "o problema da Saúde em Rio 
Branco e no Estado do Acre, onde a população mais 
carente depende exclusivamente dos serviços do Es
tado, está acima dos partidos polfticos . .S o próprio 
interesse do povo acreano que está em jogo. Todos 
sabemos que o Hospital de Base e o Hospital Infan· 
til não comportam a demanda local, e que a t1nica 
solução para o problema é a contrução de um novo 
e grande hospital. Os hospitais existentes não com
portam reforma. A mâ vontade de_ maus acreanos 
obstaculariza essa obra que poderia ser a maior rea
lização do governo do PMDB na área social", de
clarou Bardawil. 

Como ação pa·ra sensibilizar os senadores do Es· 
tado do Acre a deixarem que a verba do HB chegue 
a Rio Branco, BaÍ'dawil sugeriu aos politicas do 
PMDB denunciar a manobra em praça pública nos 
comícios e procurar com o candidato deputado fe
deral negociar diretamente em Brasília a liberação 
dos recursos do F AS-Caixa EcOnómica, ainda antes 
das eleições. 

Nesta manchete hâ remissão para o segundo caderno, 
página 3. tam_bém sob o título: 

. ''Verba do novo Hospital de Base foi bloqueada 
no Senado. Bardawil denuncia trama de Senado
res." 

~~is ou menos dizendo a mesma coisa da primeira pá
gina o jornal, ProCura, com linhas tortuos~s, atingir, no 
momento politico em que se desenrolam a campanha 
para as eleições do ano corrente, as pessoas do Senador 
Jorge Kalume, que é candidato à reeleição para o Sena
do, do Senador Altevir Leal, que também é candidato à 
reeleição, e deste modesto Senador, médico provinciano, 
que está falando, também porque, como Senador que foi 
eleito pelo voto livre, direto e secreto do povo acreano, 
em 1982, t~m o seu mandato até 1991, mas que, por von
tade magnânima da grande parcela do povo acrcano, in
dependentemente de sigla partidária, foi convidado a 
parti~ipar -das eleições de 1986 como candidato ao Go
vernO do Estado, por uma coligação de Partidos, forma· 
da pelo PDT, PFL e PDS. Portanto, é visível, é flagrante, 
é cristalina e transparente a intenção não de esclarecer ao 
pOVo o traballio cotidiano, o trabalho fecundo que os 
Parlamentares efetuam durante o seu mandato, não s6 
aqui, nesta Casa, no Senado da Rept1blica, cOmo effi Ou~ 
tras paragens, nos Ministérios, enfun, em todas as para
gens, pela responsabilidade que o nosso mandato nos le
vam a trabalhar pelo nosso Estado. 

Então, a intenção é visível de nos atingir, para confun
dir a população atual e dar a falsa impressão de que nós 
aqui, poi' sermos Oposição, uns de Oposição mais anti
ga, o caso dos Senadores Jorge Kalume e Altevir Leal, 
como nós outros de Oposição recente, porque tpdos sa
bem, a Casa sabe, e meus Pares sabe, também, fui eleito 
em 1982 pela sigla do PMDB, Partido que ajudei a cons
truir durante todo o tempo da resistência democrática 
nos 22 anos de ditadura deste Pais. Para minha Surpresa, 
ao chegar ao Poder, o meu Partido, no meu Estado, logo 
nos primeiros meses, começou a negar na prática aquilo 
que havia proibido em praça ptíblica como programa de 
Governo, austeridade para com a coisa pt1blica. Então, 
assumindo o governo em 1983, a 15 de março, logo em 
setembro de 1983 o Senador Mário Maia entrava em 
gr~nde diVergência com a direçilo que era dada ao Go
verno do Acre, posto que a ação do Governo estava dife
rente do discurso. E essa diferença se aprofundou de tal 
maneira ao longo de três anos que,_ recentemente, fomos 
obrigadOs a nos afastar, não das-tmses partidárias, mas, 
discordando da Ctípula partidária que se assenhoriou do 
Partido. Tínhamos que participar de uma campanha 
política por exortação mesmo das bases partidárias do 
PMDB,· porque, dentro das diretrizes administrativas e 
burocráticas do Partido, ele fora dominado por umas 
duas famflias e o Diretório, naturalmente, monopo~ou 
de tal maneira a situação dos votos, os cento e poucos 
votos disponíveis, que foram negociados entre as partes, 
que não deixa qualquer espaço para nós outros, que pre- • 

I 



3054 Sá;bado 30 

tendíamos também apresentar o nosso nome à conside-
ração do Partido, para a apreciação dos votos da Comis
são Diretora. 

Dada essa divergência.:o e atendendo ao apelo d:u: bases 
partidãrias, divergimos e adotamos a sigla do PDT, que 
acredito hoje represente, no Estado do Acre, pelo menos, 
a grande incidência do PMDB, a parte não comprometi
da do PMDB, que é a parte independente e coerente, que 
continua coerente com aquele discurso que hoje se cha-
ma POT. . 

Então, -a:tualmeOte no Acre podemos considerar que 
existem duas correntes partídáfí:iS deil11-õ do PMDB: o 
PMDB oficial, o PMDB que·-está resguardado por forças 
econômicils, e diria até ocultas, relembrando o velho Jâ
nio Quadros, e que sãO- as forças do oficialismo, ampara
da por empresas com alto conteúdo econõmico a ampa
rar o candidato, inclusive o seu funcionário; e a otiti-a 
parte do PMDB, que é a parte independente, a parte do 
povo, que se chama circunstancialmente, atualmente, 
_PDT, no Estado do Acre. 

Esta sigla PDT está c-oligada com o PDS, PFL, e se 
apresenta no cenário político do Acre para concorrer às 
eleições, tendo à frente este que ocupa a tribuna no mo~ 
mento como candidato ao Governo do Estado. Eis por 
que os jornais do Estado, que silo três, sendo dois oficio
sos. senão-oficiais do Goverr.o, pois são regiamente am
parados pelo poder económico do. "Palácio Rio Branco" 
e da Prefeitura Municipal de Rio Branco- o Rio Banco 
e a Gazeta do Acre - são regiamente pagos pelo poder 
píiblico, contra outro jornal, aquele que faz oposição pe
nosamente, e que está fechado periodicamente, em virtu
de da falta de recursos, - A Folha do Acre. Esses dois 
jOrnais, a· mando do Governo e também a mando do ofi
cialismo, tanto oficíat~~quanto municipal, da Capital, 
procuram todos os argumentos possíveis para apresentar 
no momento o Senador Jorge Kalume, o Senador Alte
vir Leal e o Senador Mário Maia, com uma imagem de
turpada no seu trabalho profissional, de cidadão, como 
também no trabalho parlamentar. Eis por que essa notí
cia, não tendo qualquer fundamento, está estampada no 
jornal, para fazer esses efeitos deletérios sobre o nosso 
trabalho. 

Se fôssemos levar mais a sério, Sr. Presidente, cabia 
até uma ação judicial por crime de inujúria e salúnia. 

Verificamos, na SeCretaria do Senado, que o Projeto a 
que se refere a Mensagem da Presidência da República 
está. datado _do dia 12 -não sei se chegou no dia 12 
aqui, ao Senado - e no dia 12 do corrente mês estáva
mos ainda no Estado do Acre, porque cheguei ontem do 
meu Estado, por volta das 3 h~ras da madrugada, tendo 
saído de Rio Branco às 2 horas da madrugada. 

Como V. Ex• pode apreciar, Sr. Presidente, Quanio· ê 
longe o meu Estado, como ê distante e esquecido doam
paro do Poder Central. Todas essas peripécias para che
garmos à Capital do País ontem pela madrugada, dia 28. 
Portanto. não poderíamos ter tomado qualquer provi
dência regimental, legal, no sentido de boicotar ou obs
truir a tramitação da proposição oficial dO Go"Verno. 

No entanto, relevamos e não vamos levar mais a sério, 
porque é fruto da desinformação de um jornal e daqueles 
também qüe, desavisadamente, por ouvirem cantar o ga
lo, mas não sabem onde, se apressaram em aparecer nas 
páginas do jornal como arautos da defesa, do direito e 
dos beneflcios do povo acreano. E se ê ·verdade a alusão, 
lamentável que um candidato pela primeira vez se preste 
a essa informação açodada. Preferimos não acreditar 
que o nome do candidato aqui fora usado pelo jornal, e 
que mesmo a direção do jornal não tenha tomado conhe
cimento daquele que veiculou a notícia, nos termos em 
que ele a colocou no jornal. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÃRIO MAIA- Com muito prazer, concedo 
o apai'tc ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume --Primeiro, louvo a cOndUta de 
V. Ex•, usando a tribuna para desmentir uma infor
mação que poderei dizer improcedente. Não saí dUranie 
o período de r«:esso de Brasflia. Estou em Brasília desde 
o dia 5 de agosto, e V. Ex• encontrava·se no Acre. Com~ 
V. Ex• mesmo acaba de informar, a mensagem presiden~ 
cial é datada do dia 12 de agosto, portanto, no dia 12 não\ 
teria chegado aqui. Ela poderia ter chegado aqu_i - só'-
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agora estou tomando conhecimento·- entre os dias 14 e 
16, e o nosso esforço concentrado foi no período de 12, 
Si:-ilão me falha a memória, a IS. Mesmo que tivesse che
gado aqui no dia 15, não daria tempo de ser votada, e eu 
nada sabia. O denunciante, conforme V. Ex• acaba de ler 
a·notfda do jornal de Rio Brattco, chama-se Bardawil ê 
um novo·candidato, é um ilustre desconhecido do meu 
Estado, do nosso Estado. Não sei se ele tem domicílio 
eleitoral, mas deve ter, embora seja enl.presário aqúi, em 
Br~sília. 

O SR. MÁRIO MAIA -:--·Acredito que tenha do
micílio eleitoral, mas domicílio residencial, tenho certe
za, não tem, porque a residêricia dele é- aqui, em Biilsília. 

O Sr. Jofge Kalume - Reside aqui, onde é erllpre
sârio, e deve ter conseguido. s.eu domicílio para disputar 
uma cadeira de Deputado Federal. Vamos ver, primeiro, 
qual é o amor que esse cidadão, que nos denunciou tem à 
nossa terra. Segundo, louvado em que informação foi fa
zer essa denúncia ao jornal. Só P.9SSO atril;mir essa atitu· 
de a querer projetar-se. Não tendo prestado nenhum ser
viço de importância à nossa terra, a maneira de se proje
tar é essa, caluniar, principalmente nessa fase pré
eleitoral. Nunca bloqueamos recursos para o nosso Esta
do. Sempre estivemos de mãos dadas. Mesmo quando V. 
Ex• nos fazia oposição e nós a V, Ex•, vivíamos de mãos 
dadas, lutando pelo engrandecimento, em favor, em prol 
dos interesses do nosso Estado. A notícia é improcedente 
e estamos aqui atentos, em defesa dos interesses do nosso 
Estado+ V. Ex• fez muitO bem em usar a tribuna para de
nunciar essa injúria e essa calúníáQue nos é assacada por 
um jovem candidato, que quer com isto polarizar a 
atenção do povo acreano. O Povo acreano já ê politizado 
e saberá, no dia 15 de noverilbro dar a verdadeira respos
ta a esses que nada têm a oferecer, a não ser calúnias. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Jorge Kalu· 
me, agradeço a V. Ex~ o aparte. Como um veterano da 
política acreana, V. Ex• está acostumado a enfrentares
sas aleivosias, e nós outros também estamos acostuma
dos. Não é a primeira vez que políticos, quase anônimos 
ou desconhecidos, usam dos meios de dil(ulgação para 
aparecerem. Faz parte do nosso trabalho de político, e 
deixamoS ão julgamento popular essas considerações a 
nosso respeito. 

Esse projeto, nobre Senador, sobre o qual V. Ex• tem 
conhecimento, como também a Casa, porque a ele já nos 
referimos em outra ocasião, é: antiqUíssimo; sobre pedido _ 
da construção de um hospital. Temos conhecimento des
se fato porque logo agora, ao chegar ao Senado em 1983, 
tomando conhecimento da tramitação do pedido desse 
empréstimo, fOmOS ·-à· Ca"ixa EcO_riômica. -Se eS.tá hoje 
aqui, no Senado da República, deve-se ao empenho que 
o Senador Mário Maia teve d1,uante estes três anos para 
fazer trarriitar e fazei" as -modificações devidas, porque o 
pedido inicial não era para a construção de hospital, era 
para a cOnstrução de postos médicos, ainda feito pelo 
GovernO Joaquim Macedo, que era do Partido de V. Ex• 
Depois e_sse processo foi modificado ainda no Governo 
Joaquim Macedo, e saiu uma parte da verba, que sedes
tinou à construção de hospitais no interior, ocaSião em 
que foram construídos vários hospitais nos municípios 
novos, em Plácido de Castrp, em Senador Guiomard, em 
Manso Lima, hospitais esses coilstruídos na Adminis
tração dq Gover"nador Joaquim Macedo, então do F'DS, 
quando.era Secretário, àquela Cpoca, o Dr. Labib Mu
rad, aliãs, atualmente, candidato também ao Senado da 
República, na sublegenda que honra com o nome de V. 
Ex• e de outro companheiro de jofi:Jad.i, ta.mbém lá do 
Acre, o Sr. João Soares de Figueifedó. 

Desse processo resultou residualmente, ainda, uma 
complementação de verba para recuperação depois dos 
hospitais, que, quando assumimos o Governo" em 1982, 
pela minha interferência pessoal, modificamos o pleito e 
fizemos com que a verba que era solicitada para a recu· 
peração de hospitais e ampliação do Hospital de Base de 
Rio Branco fosse destinada à construção de Wn novo 
Hospital de Base, dado que o hospital a tua! está carente, 
devido à demanda crescente das necessidades médicas do 
Estado do Acre. 

Mensalmente íamos à Caixa Econômica Federa(~ fi. 
zcmos pronunciamentos aqui, no Senado da República, 
nesse sentido, mostrando o quanto é penosa a burocra
cia, o andamento, o desenrolar desses processos no FAS, 
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na Caixa Econômica Federal. Até na ocasião o Ministro 
da Desburocratização fez uma referência na inlprensa, 
foí entrevistado, dizendo o tempo da tramitação de pro
jetas de tal natureza nos órgãos competentes, no FAS, 
que levavam de três a quatro anos. Interferimos dezenas 
de vezes para que a tramitação do processo na Caixa 
Econõmica Federal, no FAS, fosse acelerada. Atê que há 
alguns meses conseguimos que o processo vencesse as 
barreiras burocráticas do oficialismo da Caixa EConôini
ca Federal e chegasse à .Casa Civil, ao Gabinete Civil, 
para ser transformado em mensagem e fosse enviada ao 
Congresso Nacional. t! o que está acontecendo. 

Então, todo o trabalho penoso foi nosso. Se há algum 
mérito, o mérito se deve, pelo menos de três anos para 
cá, a este que está ocupando a tribuna neste momento. 

Agora, demagogicamente, quando o processo mal 
chega aqui, já os nossos adversárioS eventuais- porque 
não temos inimigos políticos, temos adversários even
tuais - se apressam em dizer que estamos boicotando 
aquilo que levamos anos para construir- boicotando o 
andamento aqui, na Casa, no Senado da República. Não 
têm fundamento. 

Fica aqui a nossa declaração, o nosso esclarecimento, 
em nome do decoro parlamentar, em nome do decoro da 
imprensa, das boas notícias. Que se veiculem notícias ba
seadas em fatos documentados, em fatos verdadeiros, e 
não aleivosamente, açodadamente, como faz o jornal 
Rio Branco, eu diria atê de maneira leviana, veiculando 
uma notícia baseado em fatos não verdadeiros e que têm 
que ter da Casa a repulsa, embora a compreensão de 
n·ossa parte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e companheiros que 
me ouviram. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alaor Coutinho. 

O SR. ALAOR COUTINHO (PFL. BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 
_ Em vão procurei, hoje, o Sr. Ministro do Trabalho 
para discutir aspectos da greve na Bahia, em vão não o 
encontrei+ Não encontrei também o Sr. Ministro do De
senvolvimento Urbano, Em vão foram as minhas tentati
vas de falar com os Secretários--Gerais dos Ministérios, e 
não sei se em vão tambêm serão !iS minhas palavras hoje, 
à tarde. Aliás, as últimas que aqui proferi foiam em vão. 

Sinto-me profundamente como um novato, como ho
mem que ainda não completou 30 dias de Senado. Este é 
o meu sentimento pessoal: certo desprezo, certa indife
rença, certo desinteresse pelas coisas que nós, Senadores, 
pleiteamos, pedimos e imploramos. 

Sr. Presidente, esta Casa merece um pouco mais de 
respeito. Creio qüe o povo brasileiro sente que, em mui· 
tas ocasiões, não estamos cumprindo as nossas obri
gaç.;;es por desidia, o que não é verdade. Sou testemunha 
do empenho e do trabalho de todos aqui. 

Neste momento em que a cidade de Salvador 
encontra-se em greve há três dias - escolas paralisadas, 
indústrias paralisadas, ameaças de paralisação do Pólo 
Petroquimico, um grande fornecedor de divisas para a 
U níão - tudo isto está acontecendo e não estamos senti
do a participação nem a presença do Governo neste mo
mento tão difícil para a nossa cidade. 

E certo que vivemos numa completa dependência: os 
Estados a mendigar permanentemente, e paradoxalmen~ 
te, recursoS que eles produzem e a União os abocanha e 
os solta vagarosamente, como se fossem pequenos favo
res. 

Não há dia em que Secretários de Estado, Prefeitos 
Municipais, administração de todo este País não solici
tem aos Srs. Senadores e Deputados a liberação de ver
bas que já vieram para cá, fruto do trabalho dos Estados. 

Esta impulsividade, talvez esta minha impertinência, 
este grau de certa emotividade, é fruto de um fenômeno 
psicológico ·que se chama frustraçãO, e a frustraçio é mãe 
da agressão, e a agressão é mãe das tragédias. Estamos a 
cada dia mais frustrados pela indiferença, frustrados pela 
falta de atenção, pela falta de interesse, pela nossa de
pendência permanente dos recursos federais. 

Neste momento, não estamos p6dindo dinheiro, neste 
momento não estamos com a mão estendida, neste mo
mento não estamos mendigando, da União, nada de ma
terial. A única coisa de que precisamos, neste momento, 
da União, é a participação, a colaboração, a intervenÇão 
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afetiva, urna intervenção de ordem moral, para que o 
povo sinta a presença· do MiniStério do __ Trabalho e do 
Ministério do Desenvolvimento Urbanao e Meio Am
biente. 

Sabemos que não podemos enfrentar os problemas 
econôm"iCos apenas falando de coisas materiais. Temos 
que olhar os problemas económicos olhando os proble
mas sociais. Esse- problema social q~~. se i~~talou n~ 
Bahia há três dias, como tive oportunidade de ler hoje, já 
se espalha por outros Estados. Hã necessidade imperiosa 
que os cientistas Sociais do Governo devem. saber, de 
uma participação do GoVerno; porque não é possível a 
paralisação de uma como cidade Salvador, não obstante 
os esforços de todas a autoridades, independente de_ cor 
partidária, que. estão deSesj>ei8.das, dia e noite, em busca 
de soluções. 

Não estamos à procura de bruxas, não estamos procu
rando culpados. Estamos em busca de soluções. 

Nesse momento sentimOs que somente um poder 
maior, moderador, afetivo, pode fazer uma intervenção 
coffi sucesso em nossa cidade. 

O Prefeito de Salvador, o Govern.ador do Estado, o 
Delegado Regional do Trabalho, a autoridade do Minis
tério -do Trabalho, estão hã algumas horas sem dormir. 
A imprensa está debruçada nas soluções, e o p'Ovo cada 
dia sofrendo mais. 

Infelizmente não pude contactar com as autoridades, 
mas chamo a atenção de que este é um problema social 
de certa gravidade que tende e pode ~palhar-se pelo 
País. Não é possível que as autoridades da União s~ tor
nem indiferentes a esse estado de coisas. 

Jã disse que não estamos aqui para pedir recursos ma
teriais. Queremos a presença, a autoridade. a boa vonta
de e o interesse, ou, pelo menos, a demonstração de inte
resse do Ministério do Trabalho e do Ministério do De
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para que dêem 
uma ajuda às autoridades e ao povo da Bahia. 

Sr. Presidente, não nos move nenhum interesse de acu
sações, maS nos preocupa muito. Como criaturas -co
responsãveis- pelos destinos da Nação, gritamos em algu
mas situações para que o povo pelo menos saiba que não 
estamos indolentes nem indiferentes à sua sorte. 

A finalidade dos Governos não é somente construires
tradas, não é somente construir escolas, não é somente 
construir lagos, não é somente construir obras fara_ôni
cas.. A única fínalidade que justifica a presença de aUtori
dades no Governo é o bem-estar da coletividade. Por is
so, Sr. Presidente, faço um apelo a estas autoridades. E 
desta vez espero seja ouvido. Se não for ouvído, quero 
que o povo brasileiro saiba que o Senado Federal, atra
vés da humilde palavra do seu mais hu~ildeSenador, es
tá vivo, interessado nos problemas e preocupado com o 
bem-estar da Nação, de qualquer Estado, seja qual for. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (P'.F'[- Pi. Pfoi:ú.illC-ia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Comungo com o pensamento do ilustre- Senador-Pela 
Bahia, A!aor Coutinho, que -externOu, na sua .oratória, a 
falta de coro, de eco, às reivindicações que c6riit.irllellte 
trazemos a esta Casa. O úobre Senador Alaor Co_utinho 
já sentiu isso na pere:-todoSOós tCmos sentido, em maior 
ou menor intensidade, o descaso com que os nossos plei
tos são recebidos, mesmo quando somos participantes 
do Governo, pelos membros da sua equipe. 

Sr. Presidente, coisas existem que nos deixam sem coii~ 
diç-ões de permanecer calados ou alheios ao desaenvolvi
mento dos fatos. O meu Estã.do, o -Piauí, faz um esforçO 
tremendo para participar da reforma agrária, que deve 
ser a salvação deste País. Mas parece que o enfoque não 
ê precisamente·o -que deveria ser para aqueliEstadO- ou 
ao Estado que se propõe a acompanhar o Governo no 
esforço de implantar a reforma agrária, de aumentar os 
meios de produção, de fixar o homem no campo, enfim, 
de trazer tranqüilidade à terra, paz aos homens pobres 
que vivem e trabalham na terra. 

Sr. Presidente, no meu Estado existia apenas uiria Di~ 
visão Técnica do INCRA, diVisão essa subordinada à 
Diretoria Regional do Maranhão. De repente, tivemos a 
notícia de que essa Divisão Técnica ia ser extirita. Fica
mos até alegres, pensando que seria instalada uma Dire-
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toria Regional tambêm no Piauí, para acOmpanhar-3 re
forma agrária. Entretanto, Sr. Presidente, não foi isso 
que aconteceu. Em_vez de Divisão Técnica, C?_Piauí vai fi
car apenas com um Escritório Estadual, uma pequ-ena 
representação. 

Por incrível qUe pareça, Sr. Presidente, essas coisas 
não fazem falta ao Piauí. Tanto faz haver divisão, escri
tQr(o__ou Diretoria Regional, pCrgunt3mos: será que essas 
coisas do INCRA não funcionam? Essas Divisões T'ecni
cas, essas Diretorias Regionais não_ têm nenhum sentido 
neste País? Resta_aqui a pergunta final: para que tanta 
Diretoda Regionarem todos ésses Estados brasileiros, se 
podem prescindir dessas Diretorias, para qüe esse orga- · 
nismo montado, dando despesas para a União, ao Poder 
Público? Eles não estão faZendo nada, pofque paÍ'ece que 
no Piauí não fez falta. Nunca houVe Di~etoria Regional, 
a Divisão Técnica foi extinta e tudo cOntinua Qo mesmo 
jeito nesse Escrit6rfo, no -qUal eXistem -de fuiido.0.8rios 
apenas 3 procuradores: um, em fase de aposentadoria, 
não freqüenta o órgão; o outro é o -Chefe da J:?ivisão ~a 
UDR do Piauí. O Chefe da Divisão da UDR. do Piauí é 
procurador do Escritório do INCRA, que deve proceder 
à reforma agrária, que tanto tem sacudido a estrutura da 
UDR! -e hâ 4 agrônomos, que trabalham em regime 
precário, dando uma assistência bissexta àquele Órgão. 

Sr. Presidente, serã que preciSaria existi'r todas essas 
divisões, todas estas Diretorias Regionais do INCRA no 
resto do Brasil? Se a- pai: existe riO Piauí...::.. ri.ã'ci existê tCn
são nenhuma de terra, não existem brigas, a reforma pa
rece que vai passar em brancas nuvens - para que, en
tão, Sr. Presidente, todos esses Estados aparelhados com 
essas Diretorias Regionais cjue tumultuam i vida· no 
campo, na hora presente deste País'? 

O exemplo do Piauí devia frutificar, deviam extinguir 
essas Diretorias Regionais- do INCRA-:- parece que elas 
não vão fazer nada mais, nada menos do que está fazen
do este escritoriozinho aberto no Estado do Piauí. Ou, 
ent6.o, essa reforma agrária não é para valer, não ê para 
ser feita, e isso é apenas um aparato, é apenas matéria: de 
jornal, demagogia ou mensagem política. Nunca com
preendi bem por que essa reforma agrária tinha que ser
vir de movimentação tamanha de foco de tensão social, 
de preocupação indormida dos futuros constituintes des
te País. Mui to mais reforma agrária f3ria o Presidente 
José sarney se completasse o seu milhão de hectares irri
gados para o Nordeste. Uma reforma agrária-, se vier 
ampliar a área produtiva, a área agricultável de um Esta
do, trazer tranqUilidade ao homem do campo, implantar 
um milhão de hectares irrigados nas terras calcinadas do 
Nordeste, será uma reforma muito mais profundã., muito 
mais produtiva e que concorre muito mais para a paz so
cial deste País, do que estar dividindo terras, pequenos 
módulos, onde existem brigas entre posseiros e grileiros, 
brigas _muitas vezes fo~enfadas e aiiificiais. 

Sr. Presidente, não sei se o meu apelo agora,-a esta al
tura, seria no sentido de que o PiauítíveSse-uma Direto
-ria""f.tegional do INCRA, ou se extingUissem essas Dire
toriaS Reg'ionais do iNCRA por este Brasil todo. 

A:-experiência do Piauí deve ser estudada_pelo Sr. Mi
nistro Dante de Oliveira, paTa- que S~ Ex.• faça uma ava
liação precis~ do quadro: ou o Piauí merecerá ter uma 
Diretoria Regional, um órgão aparelhado para acompa

_.n_har a reforma agrâria, ou, então, essas Diretorias Re
gionais, disseminadas por todo este País, não têm nenhu
ma razão de ser. 

Sr. -Presidente,-ficam, pois, as minhas palavras. Mes
mo sabendo, como reconheceu o nobre Senador Alaor 
Coutinho, da falta _de eco e de vibração nas nossas de
núncias, mesmo sabendo disto, deixo nesta tarde estas 
palavras para meditação do Poder Público brasileiro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para d~liberação. 
Em conseqüência, as matérias da pauta de hoje, cons

tituída da Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n9 135/86;- Requerimentos n'IS. 266, 
304, 303 e 382, de 1986; Projetas de Lei do Senado ·nts 
258/85,205/80,80/84, 113/83,232/83 e 242/85, em fase 
de votâção, deixam de ser su~metidas a votos nesta 
oportunidade. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-Vo1ta-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a pala_yra ao p.obrC Senador Humberto Lucc-
na. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -~Po:J>ro
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, faleceu, dia 18 do corrente, na cidade do Rio de 
Janeiro, aos 55 anos de idade, o empresário paraibano 
Newton Vieira Rique. 

Nascido_ em Campina Grande, ali cursou o primário 
para prosseguir seus estudos e diplomar-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela tradicional Faculdade de Direito 
dO Recife. 

Filho do também já falecido empresário e banqueiro 
João Rique Ferreira e D. Rosa_ Vieira Ricjue, o compa
nheiro e amigo, ao q_ual ded.ico esta rápida, porém since
ra homenagem, atuou durante vários anos na polftica 
paraibana:, como um d9s expoentes na nova geração de 
homens públiços do meu Estado. 

Ausente desta Capital no dia do seu falecimento, en
volvido na atual campanha eleitoral, somente agora, 
posso tecer estes ligeiros comentários a respeito de New~ 
ton Rique, tão cedo levado do convívio dos seus familia
res, amigos e colaboradores. 

Indisfarçável vocação para a vida pública, Newton Ri
que foi Secretário da: Prefeitura Municipal de Campina 
Grançle no início da década de 50, dedicando-se a seguir 
à dinamização do Banco Industrial de Campina Grande, 
então presidido pelo seu progenitor. 

Conheç:endo sua capacidade e seu espírito público, o 
Presidente João qo_ulart foi buscá-lo na iniciativa priva
da, para_fa~ê-lg Oiretor çlo Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico, de onde saiu para ser Prefeito de 
Campina Grap.de, eleito em memorável campanha no 
ano_ de 1963. 

Pouc_os meses depois de empossado, tendo organizado 
uma valorosa e jovem equipe de assessores e secretários 
municipais, Newton Rique foi alcançado pelo braço im
piedoso e injusto do arbítrio, que cassou o seu mandato 
adquirido de forma quase plebiscitária, através de mani
festação maciça do eleitorado campinense. 

Não se abateu todavia, o ânimo do jovem paraibano. 
Seu discurso de despedida foi uma conclamação corajosa 
ao povo de Campina Grande para enfrentar a adversida
de daquela hora e confiar na força da democracia e do 
direito que haveriam de voltar, sem dúvida, a imperar na 
Terra brasileira. 

Mudando-se para o Rio de Janeiro, dedicou-se de cor
po e alma ao engrandecimento de sua organização ban
cária. Venceu discriminações. Superou barreiras. Sempre 
de ânimo forte, adotando providências pioneiras de mo
dernização da atividade, transformando o Banco Indus
trial de uma pequena casa bancãria de poucas agências 
em um conglomerado financeiro de dezenas de filiais, 
atuação múltipla e presença marcante em quase todos os 
Estados do Pais. 

Anos depois, decidiu, com seus irmãos, Nivaldo e 
João Rique Filho, encerrar a sua trajetória na ârea fman
ceira e partiu para atuar no ramo de sbopping centers, 
_onde igualmente foi vitorioso, inclusive liderando o setor 
como Presidente da Associação Nacional dos Empre
sários da área. 

Jovial, dinâmico, amigo dos seus colaboradores, New
ton Rique foi um líder em todos os setores onde atuou. 

Muito aínda poderia dizer a respeito desse paraibano 
ilusti-e que-certamente estaria hoje brilhando no cenário 
político do País, não fora a brutalidade do ato arbitrãrio 
e injustificãvel que interrompeu a sua vitoriosa vida 
pública, pois, em poucos meses de mandato~ marcou no
vos rumos para Campina Grande, inaugurando, com in
ciatíViis-e gestões; o Dístrito Industrial daquele Municí
pio. 

Incorporo a estas minhas palavras uma página de sin
ceridade e jústiça, de autoria de um amigo comum, o ex
Deputado Federal Jos~ Joffily, que ~ bem um testemu
nho da fibra, da coragem cívica e da independência de 
NewtoO Vieira Rique. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

José Jojjily 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERTO LUCENA EM SEU !5/SCURSO.-

Quem o visse sempre risOnho brilhando nas páginas 
do sodety carioca, poderia imaginar que se tratava de al~ 
guém empolgado pela frivolidade. Nada disso. Acima de 
tudo seu espírito empreendedor. O incessante vai vêm de 
jantares e recepções não passava de mera distração. Ou~ 
tros preferem ficar vidrados na novela das 8. O quê, de 
fato empolgava Newton Rique, sempre foi o gosto da 
realização empresarial: A princípio no Banco- Industrial 
de Campina Grande (absorvido mais tarde pelo Banco 
Mercantil do Brasil). Desde então, ia completando sua 
construtiva caminhada na Bahia, em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. 

Todavia, suas aspirações íam muito alélil da Priniária 
ambição de fortuna. Seu entusiasmo pelo avançO da mo~ 
derna tecnologia administrativa levava-o às vezes a glo~ 
riosos prejuízos, como aconteceu com os caixas· automâ~ 
ticos, hoje denominado&. "banco dia e noite. Foi ele o 

·primeiro a importar os sofisticados equipamentos da In
liaterra, sofrendo naturalmente os efeitos adversos, co
muns aos pioneiros milis ousados ... Inovando métodos, 
sistemas e valorizando recursos humanos, Newton Ri~ 
que, talvez pretendesse transferir à empresa privada, o 
progresso que não lhe foi permitido realiZar como prefei
to de sua terra, Campina Grande. 

Sua cassação nos idos de 64 constitui uma hedionda 
brutalidade da ditadura policial-militar, .... justificada" 
pelo mais torpe dos pretextos: no arquivo de Leonel Bri~ 
zola, apreendido pela polícia, encont~aram _uma carta 
pessoal do banqueiro paraibano ... Clamorosamente in~ 
justiçado. não fugiu, não aderiu e nem agrediu. Ou me
lhor, quase agrediu, quando me convocou para integrar 
a equipe do Grupo Rique, deixando surpresos seus cola~ 
boradores imediatos: Edival Carvalho, Lafaiete Couti~ 

·nho Torres, Nivaldo e João Rique Filho e Josuê Rodri~ 
gues. Não inclui Josué Sylvestre e Tércio Queiróz, mes~ 
mo porque, eram eles os intermediários do convite. 

Fui então diretamente à fonte: 
- Bem sabe você, Newton, que o Banco do Brasil está 

proibido de operar com cassados. Uma dose dupla não 
será motivo de mais um IPM? Com aquele riso meio irâ
nico que o acompanharia até à morte, a resposta veio 
pronta: 

- Pensei em tudo. Isto é assunto resolvido. Já esta
mos perdendo um tempo precioso. Vamos trabalhar, 
Joffily! Será o (tnico B_anco com dois cassados ... Eis -ãí a 
têmpera e o coração do filho que a Paraíba perdeu on· 
tem no Rio. Todos perdemos. A Medicina também per~ 
deu pontos, deixando desaparecer sem explicação aceitã
vel, uma grande figura humana em pleno vigor dos 50 
anos. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Depu~ 
tados: 

O Deputado Paulo Xavier, do PFL da Paraíba, no dia 
20 do corrente mês, da tribuna da Câmara dos Deputa~ 
dos, entendeu de defender o Governador do Distrito Fe
deral, Deputado José À. parecido de Oliveira, de criticas 
que eu lhe fizera pela má atuação política em Minas Ge
rais. 

O afã de defensor talvez parta do fato de que o referi
do Deputado, seguindo o exemplo do Governador, tam~ 
bém tenha deixado o Estado pelo qual se elegeu, a Parai~ 
ba, transferindo seu domicíJio eleitoral para Brasília, por 
onde é candidato ao Senado. 

As criticas que fiz ao Governador Jos~ Apa_r~cido São 
democráticas e legitimas; valendO para tal a minha con~ 
dição de homem público no meu Estado, Minas Gerais, 
que represento no Senado Federal. Minhas críticas à 
atuação política do ilustre Governador do Distrito Fede
ral sempre se pautaram pelo equilíbrio e justiçá. 

Sustento, Sr. Presidente e Ses. Senadores, que o fato de 
o Sr. José Aparecído ter transferido o seu título eleitoral 
para Brasflia lhe tolhe o direito, sim, de se imiscuir na 
política do meu Estado. E, por tal, o critico, principal
mente quando ele se volta contra o seu próprio Partido. 

DIA&IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sinto-me, não só no direito, mas no dever de não con~ 
Coi:"dar com a sua ~tual posição. Esta critica é. superior, 
despida de interesses outros que não o pr{fprio direito de 
crítica que deve haver entre dois bons amigos, compa
nheiros de muitas lutas. 

O Governador José Aparecido de Oliveira, Sr. Presi~ 
dente e Srs. Senadores, tem sido, há muitos anos, um 
amigo leal, companheiro de todas as horas, que sempre 
me honrou com a sua amizade e me cumulou com a sua 
fidalga companhia. Ele já fez por mim m"ais do que deve~ 
ria, e_ eu - permitam~ me dizê--lo- por ele, mais do que 
ele próprio poderia esperar. Não serão as minhas criticas 
sinceras e honestas que irão minar nossa sólida amizade. 
No entanto, repito: nossa camaradagem é tal que permi~ 
te a franqueza e a honestidade da crítica, desde que nor~ 
teada pela verdade. 

Por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero rea
firmar perante esta Casa a admiração ímpar que nutro 
pelo Governador José Aparecido, consubstanciada no 
apoio total que lhe dei quando da aprovação de seu 
nome para Governador do DistritO Federal, da mesma 
forma quanto no apoiamento firme que lhe hipotequei 
para que lograsse ser Governador do meu Estado. 

Respondo ao Deputado, para que seu discurso não se 
_transforme em uma aparente intriga que, para mim c 
para o Governador, por certõ, não surtida- nenhum efei
to, mas que para os desavisados talvez surtisse. 

No entanto, cientifico esta Casa, mais umà vez, de que 
não abro mão do direito de crítica e o exe:rÇõ sempre com 
sentimento de justiça-, em alto ·nível, no interesse do meu 
Estado e do meu Partido. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFEREOSR.AL· 
FREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO; 

O SR. PAUW XAVIER (PFL- PB.Sem revisilodo 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro a ins
talação da Comissão de Justiça e Paz, ria Arquidiocese 
de. Brasília, ato presidido por Dom José Falcão, Arcebis
po titular de Brasilia, a que se revestiu de grande movi
mentação, contàndo com a presença da comunidade. 

Ao longo de sua hitória no Brasil, a Comissão de Jus~ 
tiça e Paz realizou grande trabalho em defesa dos direi~ 
tos humanos, sobretudo da posição da Igreja em favor 
dos pobres e, na époCa de ostracismo político nesta 
Nação, em defesa dos perseguidos. 

Registro com muito orgulho e muita honra mais uma 
caminhada da nossa Igreja em favor da paz e da justiça 
social. 

Fazem parte dessa comissão, como Presidente. Sebas~ 
lião Rios Correa, e demais membros - Henitde Baldu!
n-o-de Souza, Glória Moura, Glaucia Garcia, José Geral~ 
do de Souza Júnior, Paulo Vicente Guimarães, Benedito 
Prezia, Vera Schmidt, Carlos Moura, Edithe Faoil Ja~ 
ques, lnês Vidigal Lopes e Isac Barreto Ribeiro. 

Peço a V. Ex• que autorize, na forma regimental, a 
transcrição do discurso do Presidente da Comissão de 
Justiça e Paz, Sebastião Rios Correia, e de notas sobre o 
mutirão agrícola comunitário. 

Gostaria tambêm de dizer, Sr. Presidente, não em de
f~áâo Governador JoSé Ãparecido, pois S. Ex• não pre
Cisa da minha defesa em Plenário, que as críticas que lhe 
foram feitas, ontem, pelo Senador Alfredo Campos não 
têm sentido, nem oportunidade, pois nenhum de nós 
pode romper com seu passado e com o fato de ter nasci~ 
do em outro Estado. S. Ex• governa Bfasília com esforço 
e difiCuldade e não merece as crftícM injuSúis dci "líder do 
Governo no Senado, quando afirma que o Governador 
se estã intrometendo na vida política de Minas Gerais. 
Por ter transferido Seu título eleitoral para Brasília, o Sr. 
José Ap_arecido não perdeu suas raízes políticas e tem 
todo o direito de ir ao seu Estado participar e lutar para 
que a política seja feita de forma democrática. 

Por último, Sr. Presjdente, quero prestar uma home
nagem especial ao Ministro Iris Rezende, q~e vai lançar 
nos próximos dias o mutirão agrícola. Projçto de lavoura 
e_ horta .comunitãrias, de caracteristicas essencialmente 
sociais. Seu propósito bâsico não ê estimular a produção 
com finalidade comercial, Ao con_trário, com ele se espe
ra, sobretudo, beneficiar a população mesmo favorecida 
das áreas urbana e rural, na solução de seus problemas 
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alimentares, oferecendo-lhes oportunidade de Produzir 
gêneros essenCiais ao próprio consumo. O projeto pode 
ser realizado atravês das Prefeituras municípais, e o Mi~ 
nistêrio fará os processos rápidos e ligeiros para operar 
em todo o País. Uma verdadeira revolução na produção 
de alimentos. 

DOCUMENTO A QUE SE. REFERE O ORA· 
DOR 

Na singeleza desta celebração que marca a instalação 
da CJP da Arquidiocese de Brasília, não podemos deixar 
de assinalar a importância que atribuimos a este aconte
cimento. A criação da comissão ê fruto da reflexão de di
ferentes. grupos de pessoas ligadas à Igreja, que, c;:ons
cientes da missão c_o~fiada por Cristo, buscavam pistas e 
camíilhos para um engajamento nas diversas pastorais 
da Igreja. De um encontro de profissionais cristãos, rea~ 
lizado cm minha residência no dia 17 de novembro de 
1984, do qual participaram Guilherme Delgado e Adélia, 
Dalva Maria Lopes de Souza, John Bezelmans, Raimun
do e Marize, Pastor Josê Pereira de Souza, Antônio Ro~ 
cha Magalhães e Fática, Mauro Rezende Lopes e Ignez, 
Pe. Arnaldo Beltrami, Américo Pedro Bianchini, Eni 
Maria Monteiro Barbosa, Edite do Ceu Faial Jacques, 
José Luciano de Castilho Pereira, Marcos e Janete, eu e 
Pulika tivemos um bate-papo sobre o trabalho, as moti
vações e· experiências de cada um, orientadas à luz da ca
minhada do Povo de Deus, rro Brasil. Na busca de pistas 
para a ação, surgiu a idéia dC um conta to com a CNBB e 
com a Arquidiocese. Na CNBB tiverrios conhecimento 
da existência de um grupo de reflexão que lã se reunia e 
pensava na criação de Comissão de Direitos Humanos. 
Levada a aspiração ao nosso arcebispo, dele encontra
mos a melhor receptividade e apoio. A partir daí passa
mos a no_s reunir e providências foram tomadas no senti
do de obter a aprovação da Comissão Nacional da Jus~ 
tiça e Paz. 

A generosidade de amigos entregou~me a Presidência 
da Comissão, assumida seguindo o exemplo da mãe de 
Deus: - .. Faça-se segundo a vontade de Deus". Bem 
conscientes estamos de que o Conselho da Comissão não 
ê constituído de cargos, representando, sim, um serviço a 
ser prestado à comunidade. 

É bom lembrar que a CJP teve sua origem em reunião 
da CNBB em outubro de 1968. Surgiu num contexto de 
repressão político-militar, período em que ocorreram 
flagrantes violações dos direitos humanos, e tem por fi~ 
nalidade estudar e aprofundar, sob os aspectos doutri~ 
na!, pastoral e apostólico, problemas relacionados com a 
justiça e a paz; expressar solidariedade cristã àqueles que 
sofrem; adotar medidas e providências para formar a 
consciência sobre problemas relacionados com a paz e 
estabelecer as bases de uma estreita colaboração com a 
ComissãO Pontifícia e com organismos religiosos ou se
culares interessados nos mesmos objetivos. Por isso mes~ 
mo ê que pretendemos que essa celebração fosSe_ um en~ 
contra de_ todos os movimentos religiosos existentes em 
Brasília. Queremos conhecer os companheiros envolvi~ 
dos em outras tarefas e missões, unir as nossas forças e 
também buscar a unidade cristã. 

Importante consignar que a instalação da CJP, em 
Brasília, se dá no ano dedicado à paz, à construção da 
Paz no mundo. Paradoxalmente, o ano de 1986 está mar~ 
cada pelas guerras. A política intervencionista das grari~ 
de potências atuais é evidente: dos EEUU na Amêrica 
Cer:tral e seu apoio à África do Sul contra a África Ne~ 
gra; da União Soviêtica no Afeganistão. São alguns 
eX:emJ?l?s! além da ~uerra no Líba~o. Irã~ Iraque. Parece 
que os nossos sonhos de paz e harmonia ent_re todos os_ 
homens se chocam, conflitam com os projetas de guerra, 
sempre lançados pelos poderosos contra os mais fracos. 

A História nos mostra que os grandes deste mundo 
Ilormalmente não lutam pela paz, porque não estão inte~ 
ressados na justiça. Eles costumam obedecer às exigên~ 
cias do poder e da ganância. 

Se a violência ê uma constante na vida dos povos, por 
outro lado, assistimos ao crescimento de uma consciên~ 
cia de que é preciso dar um basta aos industriais.da guer
ra. Felizmente, muitas são as pessoas hoje comprometi~ 
das com a justiça e a paz. 

Não é por acaso que nos últimos anos a concessão do 
prêmio Nobel da Paz coube ao argentino Adolfo Perez 
Esquivei, Lech Walesa e por último ao bispo anglicano 



Agosto de 19$ 

Desmond Tutu, cristãos -comprorilettdoS, Que ínCOffiOda
ram e incomodam todos aqueles __ gue nã_o querem mu
danças na sociedade. São ãpreseõtados PelOs seus gOver
nos como agitadores e aliados dos adversários de seus 
Estados. 

Maior escândalo não pode existir do que a corrida ar
mamentista, com gastos astronômicos de ambos os la
dos, pondo em risco a própria sobrevivência humana no 
planeta, 

Em artigo publicado erri data de_ anteontem no "Cor
reio Braziliense", o ciscritor colombiano Gabriel Garcia 
Marquez cfi.Z: ,-'IStõ-ftão ê mau plágio do delírio de JOão, 
em seu .desterro de Patmos, e sim a visão antecipada de 
um desastre cósmico que pode acontecer neste mesmo 
instante: a explosão - dirigida ou acidental - de só 
uma parte mínima do arsenal nuclear, que dorme com 
um olho e vela com o outro nos Santabãrbaras das gran
des potências. Assim é hoje: existem no mundo inais de 
cinqüenta mil ogivas nucleares instaladas. Em termos 
mais simples,- isto quer dizer que casa ser humano, sem 
excluir as crianças, está sentado em um bafril CorU cerca 
de quatro toneladas de dinamite, cuja explosão total 
pode eliminar doze vezes todos os sinais de vida na Ter
ra. O poder de aniquilaçãO desta colosS.ll ameaça, que 
paira sobre nossas cabeças como um cataclisma de Dâ
mocles, lança a possibilidade teórica de inutilizar quatro 
planetas além dos que giram em torno do Sol.~ de influir 
no equilíbrio do sistema solar. Nenhuma ciênCia, nenhu
ma arte, nenhuma indústria se duplicou tantas vezes 
como a indústria nuclear desde a sua origem, há 41 anos, 
nem nenhuma outra criação do engenho humano teve 
tanto poder de determinação sobre o destino do mun
do". 

Em nosso país, apesar de nos discursos oficiais se con
denar o armamentismo, na prática a realidade é bem ou
tra, porque, na verdade, os responsáveis pela segurança 
do Estado estão comprometidos com ó armamentismo, 
não se podendo esquecer que o Brasil é hoje o quinto 
país exportador de armamentos e o primeiro do terceiro 
mundo. Na grande maioria, os países seguem a equiVo
cada mãxima que nos veio dos romanos: "Se vis pacem 
para bellum''. Não é criando arsenais destinados à morte 
que iremos construir um mundo fraterno, de justiça, não 
basta anuncíar a paz. Não é com palavras, mas com "ges
tos concretos, numa ação corajosa e continua, sem rec_eio 
de descontentar as potestades. E preciso crer, ter fé na 
justiça e na paz. À -destruição do mundo é evitá.,.·eL Há 
grandes sinais de esperança na consciência de milhões de 
pessoas etn todo o mundo, que hoje sabem, querem e es
tão prontas a lutar por ':Im mundo._em que as armas se
j!lm transformadas em arados_e as lanças em podadeiras. 
E preciso que os rituais e os sacramentos da morte sejam 
enterrados e os seus sacerdotes aprendam os risos da vi
da. 

O mundo é muito belo. t preciso que ele contínue. Co
movente, o apelo de uma criança de 8 "anos, Meilsa Gar
cia, dirigida ao Grupo dos SeiS, reun-íclo-este-mêS em Ix
tapa: 

"Senhores, nós, as crianÇas, não odiamos ninguém e 
gostamos das coisas boas e bonitas. Contamos rtossos 
sonhos e tudo o que imaginamos. Estamos acOstumados 
a amar o sol e as flores. São bonitas as noites Com suas 
estrelas e a lua, o som da chuva e o frescor do vento. 

Agora, a professora nos disse que vocês estão traba
lhando par<! que nós, crianças, continuemos vivendo sem 
que ninguém nos queira matar. Então, vocês se pafeám 
com as crianças, pois nós não desejamos mal a ninguém, 
Oxalá que o que vocês fazem pela paz seja verdadeiro e 
dure muitos anos. Ixtapa, Guerrero, agosto 1980 

Melisa Garcia, 8 anos." 

Em 1963, na encíclica "Pacem in terris", João XXIII 
mostra que o grande_ anseio de toda a hunianidade é a 
Paz. Para ele, entretanto, a paz só será possível fundada 
na justiça, no respeito aos direitos humanos. Ele procla
ma estes direitos, não inspirados em teorias jurfdicas, 
mas na natuceza mesma do homem, criado à imagem e 
semelhança de Deus, chamado à filiação divina e à fra
ternidade universaJ em Cristo, nosso irmão. 

A paz que CriSto nos anuncia é uma pronlessa qlle es
peramos concretizar-se, aqui e agora. 

Queremos discutir e encontrar caminhos que levem a 
nossa sociedade a resolver os problemas angustiantes dç 
habitação, alimentação, saúde, ocupação do solo, liber
dade, igualdade de oportunidades e, enfim, uma melhor 

distribuição da riquezã-do p3ts: Que-neste ano dedicãdo 
à paz, façamos o que estiver ao nosso alcance para que 
ela venha a toda a humanidade sem qualquer exclusão de 
povo-s, lembrando a mensagem do bispo Desmond Tutu: 
"Segundo a Bíblia, a paz significa totalidade, plenítude 
de vida, retidão e justiça. Significa COmpaixão e terriura~ 
significa fraternidade e partilh_a. Significa crescimento da 
vida _e não dJminuição. Significa tudo o que contribui 
para um pleno desenvolvimento da humanidade, das 
pessoas, de sua dignidade. Pessoas que são respeitadas, 
que sabem que têm valor, que são livres da miséria, da 
pobreza, da doença e da ignorância. Pessoas que têm ga
rantia de trabalho,_ que podem participar do po-der de de
cisão neste. campo, pessoas que gozam da liberdade de 
culto, de locomoção, de associação, livres do perigo de 
serem presas arbitrariamente e de qualquer outra forma 
de poder arbitrário. Afinal, pessoas que podem viver 
como seres humanos livres, que podem gozar daquela 
que a Bíblia chama de gloriosa liberdade dos filhos de 
Deus_. Esta ê a tarefa para a qual Deus pede nossa cola
boração. Não é uma coisa maravilhosa? 

Notas sobre o HMutirão Agrícola: 
Projeto de lavoura e horta comunitária" 

O Projeto de Lavoura e Horta Comunitária-tem cará
ter essencialmente sociaL Seu propósito básico não é es
timular a produção com finalidade comerciaL Ao con
trário, com ele se espera, sobretudo, beneficiar a popu
lações menós favorecidas das áreas urbanas e ruraiR 
urbanas na solução de seu problema alimentar, 
oferecendo-lhes a oportunidade de produzir os gêneros 
mais essenciais ao próprio consumo. 

.O projeto pressupõe cooperação entre os níveis de go
verno federal e municipal. O Ministério da Agricultura e 
a Secretaria Especi<ll de Açào Comunitária (SEAC) se 
propõem a somar esforços Com as administrações muni
cipais, objetivando o aproveitamento de terras ociosas e 
adequadas ao cultivo de alimentos báSiCOs (arroz, feijão, 
·milho e mandioca) e hortaliças. 

Ao Municipio participante do projeto serão for
necidos recursos financeiros para ajuda na implan
tação _da lavoura ou horta. Ã administração local 
caberá propiciar as áreas adequadas ao plantio e 
preparar o solo. Caber-lhe-á, também, mobilizar as 
famílias para o trabalho, acompanhar a execução 
das tarefas e tomar as medidas necessárias a seu êxi
to. 

Os Municípios podem usar, na realização do pro
jeto, terras públicas, faixas de domínio das rodo
vias, assim como terras privadas cujo uso os pro
prietários lhes facultem. Não importa a quem per
tença a terra. O que realmente interessa é a aptidão 
da área para a atividade agrícola e a possíbilidade 
de que seja efetivamente utilizada para realização 
do projeto. 

·O Ministério da Agricultura adotou um modo 
simples de operar o projeto. Cabe às prefeituras 
apresentar as propostas de lavoura ou horta, ou de 
ambas, conforme o interesse. Há formulários pró
prios para a formalização de propostas. São curtos e 
de preenchimento fáciL Aprovadas as propostas, o 
MA firmará convênios diretamente com as prefeitu
ras. 

Além de simples, o projeto tem características 
descentralizadoras .. Em lugar de implantar as lavou
ras e hortas diretamente, criando para isso estrutu
ras organanizacionaiS, o Governo Federal procura a 
cooperação das administrações municipais que se 
acham próximas às populações a serem beneficia
das, e a elas oferece apoio. 

A produção de alimentos para autoconsumo não 
esgota os objetivos do projeto. Pretende-se através 
d!!lc _estimular o trabalho comunitário, além de des
pertar o interesse da população urbana para os 
prOblemas da produção de ~:~limentos e sensibilizá-la 
para o aproveitamento de áreas ociosas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pnlavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- Pronuncia o 
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

CómeriiOra-se· hoje,- em todas as Unidades da Fede
ração, o .. Dia Nacional de Combate ao Fumo" institui-
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do pela Lei n9 7.488, de II de junho de 1986, sancionada 
pelo Presidente José Sarney e referendada pelo Ministro 
Roberto Santos. 

Promovido pelo Grupo Assessor para o Controle do 
Tabagismo no Brasil, realizou-se hoje, no Ministério da 
Saúde, tim Simpósio, durante o qual falaram, entre ou
tros, os Professores José Rosemberg , Pedro Antonio 
Mirra e a doutora Lygia Maria Kümel Lopes Louzada, 
representante da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Sul. 

Às 11:30, o Grupo Assessor foi recebido pelo Presi
dente José Sarney, em audiência especial, tendo o Minis
.tro Roberto Santos, na oportunidade, tecido conside
rações sobre os objetivos e o desempenho do Grupo. 

Em seguida, agradeci ao Presidente José Sarney o 
apoio que vem proporcionando aos trabalhos do Grupo 
Assessor. 

Encerrando esta sucinta comunicação, soliciio a incor
poração, ao respectivo texto, do meu pronunciamento 
ao_ensejo da abertura do Semninário e da saudação que 
fiz ao Presidente José Sarney. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO DO SENADOR LOURI
VAL BAPTISTA NO MINISTÊRIO DA SAÚDE: 

Cumpro a honrosa incumbênda de declarar iniciado 
este Seminário dedicado a comemorar o Dia Nacional de 
Combate uo Fumo. 

O Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no 
Brasil agradece, preliminarmente, a participação dos 
eminentes professores universitários, cientistas, médicos, 
técnicos, aUtoridades representantes das Sociedades Mé
dicas,- das Secretarias Estaduais de Saúde, dos Minis
térios, de várias instituições representativas da sociedade 
dv~l,_ e dos parlamentares que se dignaram participar dos 
trabalhos ora iniciados, contribuindo, destarte, patra o 
pleno êxito do Seminá.rio programado como um dos 
principais eventos destinados a comemorar o advento do 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, por iniciativa e sob 
os auspícios do Ministério da Saúde, 

A Lei n9 7.488 de 11 de junho de 1986, além de instituir 
o "Dia Nacional de Combate ao Fumo", a ser comemo
rado a 29 de agosto de cada ano, - autorizou o Poder 
Executivo a promover em todo o Território Nacional, no 
decorrer_ da semana que antecede essa data, uma campa
nha com a finalidade específica de alertar a população 
para os malefícios provocados pelo vício de fumar. 

D<1ndo cumprimento aos dispositivos dessa Lei, 
recém-sancionada pelo eminente Presidente José Sarney, 
o Ministério da Saúde, através do Grupo Assesso'r para 
o Controle do Tabagismo no Brasil, elaborou uma ade
quada programação em que se destaca, no conjunto das 
iniciativas e providências determinadas pelo ilustre Mi
nistro de Estado da Saúde, Professor Roherto Santos, 
este Seminário que ora se realiza. 

Convém, preliminarmente, acentuar que a Lei n'i' 
7 .48_8/86, ultrapassou as dimensões do seu conciso texto, 
adquirindo as proporções de um auspicioso e histórico 
acontecimento. 

Suas origens remontam ao Projeto de lei de autoria do 
ilustre Deputado Italo Conti, cujo longo itinerário na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal foi objeto 
de um dos meus pwnunciamentos, depois que emiti pa
receres- favoráveis à instituição do "Dia Nacional de 
Combate ao Fumo", na Comissão de Saúde e no Ple
nário do Senado quanbdo, encerrada a tramitação legis
lativa,_ o aludido Projeto de Lei subiu à sanção do Chefe 
do Poder Executivo. 

Em primeiro lugar, parece-me oportuno esclarecer que 
ela significa o advento de uma legislação abrangeqte, 
enérgica e realista, capaz de deter e erradicar, a curto 
prazo, o flagelo da pandemia tabágica que assola a 
Nação brasileira. 
-Ainda é ce_do para ~numerar as benéficas conseqüên

cias da corajosa decisão do Presidente José Sarney. 
Todavia, é lícito asseverar que a instituição do "Dia 

Nacional de Combate ao Fumo'' constituiu uma decisiVa 
etapa da estratégia antitab~gica, e da mobilização defla
grada pela notável plêiade dos pesquisadores, professow 
res universitários, rriédicos e técnicos qu-e nOs hospitais, 
laboratórios, centros de pesquisas e universidades, se en
gajaram nos trabalhos de investigação científica, ava-
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liação e combate aos efeitos do tabagismo, na multiplici
dade de seus aspectos. 

Ninguém mais ignora, em nosso País, que a extrema 
vulnerabilidade e deterioração das condições de saúde 
de, aproximadamente, 33 milhões de brasileiros, devas
tados pelo vício de fumar, são realidades ameaçadoras 
estatisticamente comprovadas. 

O excessivo consumo de cigarros,- característica-dO 
flagelo tabágico -vem provocando mais de tOO mH óbi
tos por ano. 

Seria desnecessário relembrar a trágica sitUação dos 
fumantes inveterados que se viciaram excessivamente, e 
lutam pela sobrevivência em condições precârias, com a 
saúde arruinada, vulneráveis às ameaçadoras agressões 
de graves doenças, múltiplos acidentes cardiovasculares, 
diversas modalidades de câncer e sofrimentos inenarrá
veis. 

Por outro lado, os alarmantes índices de redução da 
expectativa de vida dos viciados nicotino-dependentes, o 
absenteísmo, a incapacitação física para o trabalho, e as 
excessivas despesas efetuadas com a dificil recuperação 
da saúde- em síntese. essas dolorosas realidades gera
das pelos nefastos efeitos do tabagismo teriam, forçosa
mente, de despertar e acionar a consciência do povo bra
sileiro, a opinião pública, as instituições Científicas, e, fi
nalmente, os órgãos governamentais, em todas as Unida
des da Federação, para uma enérgica tomada de posição, 
visando providências concretas e urgentes, no sentido de 
proteger a saúde e assegurar a sobrevivência dos vastos 
segmentos da população ameaçados pelo vicio de fumar. 

O Grupo Assessor para Controle do Tabagismo no 
Brasil, surgiu, destarte, como órgão técnico do Minis
tério da Saúde, nos termos da Portaria nl' 655,_de 16 de 
setembro de 1985, na gestão do Ministro Carlos 
Sant'Anna. 

A 30 de outubro, o Ministro designou uma--eQUipe de 
especialistas consagrados pela excepcional categoría 
técnico-científica e desempenho profissional nas cáte
dras, hospitais, laboratórios _e centros de pesquisas, de 
onde foram convocados para integrar o mencionado 
Grupo Assessor, cuja composição atualmeõte é a seguin
te: Professores José Rosemberg, Mário ~i8aho, Pedi-o 
Antonio Mirra, Edmundo Blundi, Jayme Santos Neves e 
José Silveira, Dr. Guafãcy da Silva Freitas, representan
te da Ordem dos Advogados do BrasH (OAB). Dr. Pidro 
Calheiros Bomfim, representante da Associação Brasilei
ra de Imprensa (ABI), Pastor Vitor Manoel Martinez, 
Representante do MoY'imento Evangélico Brasileiro, Dr. 
Genilberto Paiva Campos, Diretor da Divisão de 
Doenças Crônico~Degenerativas do Ministério da Saú
de, Dr. Germano Gerhart Filho, Diretor da Divisâ.'O Na
cional de Pneumatologia Sanitária, do Ministério da 
Saúde, Deputado Oscar Alves, Representante da Comis
são de Saúde da Câmara dos Deputados, Senador Lourí
val Baptista, Presidente da Comissão de SaU:de do Sena
do Federal, e a Doutora Maria Goretti Pereira Fonseca, 
Secretária-Executiva do Grupo Assessor. 

Instalado no dia 11 de dezembro de 1985, o Grupo As
sessor- _q~:~-~tenho a honra de presidir- iniciou as suas 
atividades contando com a colaboração das Divisões de 
Pneumatologia Sanitária e de Doenças Crôníco
Degenerativas, ambas da Secretaria Nacional de Progra
mas Essenciais de Saúde. 

Em rac-e da sua deSiriCOm-P:ã.tibilização como- candida
to à Assembléia Nacional Constituinte, o Ministro Car
los Sant' Anna fof sUbstituído pelo Professor Roberto 
Santos, o qual, além de manifestar o seu irrestrito e per
manente apoio, proporcionou ao Grupo Assessor uma 
infra-estrutura logística de natureza técnico
administrativa, em termos de recursos humanos e finan~ 
ceiros, indispensável à consecução dos objetivos colima~ 
dos. 

No decorrer do seu funcionamento, o Grupo Assessor 
vem e~etuando pesquisas, análises e propostas concretas, 
a part1r de um amplo levantamento e profunda avaliação 
do tabagismo nos setores da investigação científica, eco
lógica, sócio-econômica e político-administiatíva. 

Os resultados até agora obtidos podem ser resumidos 
nos estudos e propostas convergindo para a implantação 
de uma legislação antitabágica séria, moderna e realista, 
capaz de, efetivamente, controlar a calamidade, mere
cendo registro especial os dois seguintes: 

a) projeto de lei que proíbe a prática do Tabagismo 
no BrasU (n~> 4/86); 
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b) o Programa Nacional de Co_ntrole do Tabagismo 
(n' 5/86); 

Cumpro agora o dever de enaltecer a extraordinária 
comprensão, lucidez e patrioTismo do Presidente José 
Sarney, no que tange à implementação de uma política 
antitabágica capaz de proteger a sociedade brasileira 
COntra as terríveis doenças e sofrimentos gerados pelo 
vício de fumar. 

Ao concluir estas sucintas e despretensiosas conside
rações, desejo manifestar, igUãlffiente~ os aplausos e o 
profundo reconhecimento do Grupo Asssessor aq Minis
tro de Estado da Saúde, ao Professor Roberto Santos, e 
à sua brilhante equipe técnica, pela lúcida orientação e 
integral apoio que vem concedendo ao Gru!?o Assessor 
para o Controle de Tabagismo no Brasil- Orgão técni
co do Ministério da Saúde compro missado com a melho
ria das condições de vida e o bem-estar físico, rilentare 
_s_ocial do povo brasileiro. 

Excelentíssiomo Senhor Presidente José Sarney, 

O Grupo Assessor para o Controle do Tabagis
mo no Brasil, órgão têcnico do Ministério da Saúde, 
criado pelo ex-Ministro Carlos Sant'ana e que vem 
recebendo do Ministro Roberto Santos, o apoio in
tegral, incumbido de equacionar a legislação capaz 
de erradicar esse flagelo, e recuperar a saúde de 33 
milhões de brasileiros ameaçados pelas doenças de
correntes do excessivo consumo de cigarros, compa
rece, neste momento, perante Vossa Excelência, a 
fim de enaltecer e manifestar ao insigne Chefe da 
Nação, o mais profundo reconhecimento pela cora
josa decisão de instítuir o "'Dia Nacional de Comba~ 
te ao Fumo" nos termos de Lei n.;o 7.488, de II de ju
nho de 1986. 

Esclareço que as origens dessã lei~ -rem-ontam ao 
Projeto do ilustre Deputado Italo Conti. 

E com justificada emoção que, em nome dos ilus~ 
tres professores universitãríos, cientistas, médicos e 
técnicos integrantes do mencionado Grupo Asses
sor, transmito a Vossa Excelência, Senhor Presiden
te, os aplausos e a imorredoura gratidão da Nação 
brasileira pelo seu decisivo e patriótico apoio à es
tratégia da luta anti~tabágica, cujos objetivos po~ 
dem ser resumídos em poucas palavras- ou seja, a 
erradicação do vício de fumar, e controle do trágico 
elenco das doenças provocadas pelo excessivo con~ 
sumo de cigarros- em síntese, a melhoria das con~ 
dições de saúde e bem -estar do nosso povo. 

Deus ajud~ sempre Vossa Excelência, 
inspirando~o a tomar decisões como estas, o Plano 
Cruzado, a irrigação de um milhão de hectares no 
Nordeste e a implantação do Es~ado de Direito, na 
plenitude das potencialidades da democracia. 

O -SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS-AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO No I35, DE.]986 

(Em Regime de Urgência- Art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~' 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ~ 
mar-a dos Deputados pelo Distrito Federal, tendo 

-PARECER ORAL, proferido em plenário, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no m~rít_o, contrário. 

REQUERIMENTO N• 266, DE 1986 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci~ 
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mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

3 

REQUERIMENTO N• 304, DE 1986 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 304, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamil 
Haddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuição, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, João Sayad, 
a tim de prestar esclarecimento sobre os critérios para 
aplicação dos recursos alocados para a execução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-
lei n9 2.288, de 23 de julho de 1986. ~ 

4 

REQUERIMENTO No 303, DE I986 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 303, de 
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e Jamíl 
H~ddad, solicitando, nos termos do art. 38 da Consti
tuiç-d:o, combinado com o item I do art. 418 do Regimen
to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Se
nado, do Senhor Ministro de Estado da Reforma 
Agrária, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclareci
mento sobre os critérios de desapropriação e implan~ 
tação da reforma agrária. 

5 

REQUERIMENTO No 382, DE 1986 

(Art. 239, Inciso VI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 382, de 
1986, de autoria_ do Senador Enéas Faria, solicitando, ao 
Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. 

6 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE I985 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, -que dispõe Sobre prazo para restituiçãO do Im~ 
posto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que" 
apresenta de n~> 1-CCJ; e 

- de Financas, contrário. 

7 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1980 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo _ 
_PARECERES, sob nl's 189 a 191, de 1984, das Cernis

soes: 
. -:-.d~ Constituição e Justica, pela constitucionalidade, 
JUTld_Jctdade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
venc1do dos. Senadores Passos Pôrto, Helvfdio Nunes e 
José Fragel!t; 

-de Servico Público Civil, favorável: e 
~de Legislação Social. favorável. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 195, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n11 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
n~iro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho,_ com vistas a limitar em 40 horas semanais a 
jornada de trabalho, tendo 
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PARECER, sob n~> 889, de 1986, da COmissão: 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: 

PARECER ORAL, favorável, proferido ini--PieilâriO, 
da Comissão de Legislação Social. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1983 

Votação, em Primeiro turnO, do Projeto de Lei do Se
nado nt 113, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que disciplina o uso de caracteres nas publicações 
obrigatórias, tendo 

PARECERES, sob nlls 479 e 480, de 1984, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia, favorãvel. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 232, DE 1983 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 232, de 1983, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos 
trabalhadores rurais o regime da Previdência e AssistênM 
cia Social urbana, bem como a Legislação do Seguro de 
Acidentes do Trabalho, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 1.012, de 1983, da Comissão 
~ de Constituição e Justita,, pela inconstitucionaJidaM 

de. 
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PROJETO DE LEI DO sENADO N• 242, DE 1985 

Votação, em primeiro turno (apreciação da constituM 
cionalidade, nos termos do art 296 do Regimento InterM 
no), do Projeto de Lei do Senado n'i' 242, de 1985, de auM 
toria do Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta pará
grafo ao art. 116 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 
1952, para permitir a contagem de tempo de serviço pres-

Sábado 30 3059 

tado ao serviço público, em outro órgão, para efeito de 
concessão de licença especial, tendo 

PARECER, sob n" 442, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pelã inconstitucionalida

de. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 hCJras e 35 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 97, OE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de confonnidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n" 2, de 1973, da Comissão Diretora, 

Resolve rescindir, a pedido, o contrato de trabalho do 
se~vidor Marcos Britto May, Agente de Segurança Le
gislativa, Classe A, Referência NM-18. do Quadro de 
Pessoal CLT do Senado Federal, a partir de I' de junho 
de 1986. 

Senado Federal, 28 de agosto de 1986. - José Fra
gelli. Presidente do Senado Federal. 
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