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RESOLUÇÃO N• 210, 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).

RETIFICAÇÃO

Na publicação feita no DCN (Seção II) de 29-8-86, no art. 1' da resolução, na pãgina 3044,
Onde se lê:
... destinada a construção de cadeiras ...
Leia-se:
... destinada a construção de cadeias ...
RESOLUÇÃO N• Íll, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 200.012,63 Obrigações do Tesouro Nacional.

RETIFICAÇÃO

Na publicação feita no DCN (Seção II) de 29-8-86, na pãgina 3044, na ementa da resolução,
Onde se lê:
... Obrigações do Tesouro Nacional.
Leia-se:

... Obrigações do Tesouro Nacionai-OTN.
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Sessão, em 15 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da _47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nivaldo Machado e Jamil Haddad
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Nívaldo Machado)- A lista
de presença acusa o comparecimento de__ U Srs. Senadores. Havendo número regimenta!, declaro aberta a_ses-

Raimundo Parente - Cesar Cais - Afonso Sancho
-Carlos Alberto - Amir Gaudêncío -José Urbano
- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Jamil Haddad- Alfredo Campos- Arno Damiani- Ivan Bonato- Oclá_vj_o Cardoso.

são.

Sob a proteção de Deus, iniciamo·s nossos trabalho:..
Na Sessão Ordinâría do dia 12 do corrente, foi lido o
Rt!querimento n"' 390, de 1986, de autoria do Senador
Itamar Franco, solicitando licença para se afastar dos

trabalhos da Casa pelo período de 120 dias. a fim de tratar de interesses particulares, a partir de 18 do corrente
mês.
O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Sendo evidente a falta de quorum para deliberação na
presente sessão, a Presidência, nos termos do § 2~> do art.
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47 do Regimento Interno, defere o requerimento, cOncedendo a licença solicitada.
Serão tomadas as providências necessárias à convo-

cação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A Presidência recebeu as Mensagens nl's 373 a 381, de 1986 (n~'s
532, 533, 538, 540 e 543, 539, 541 e 542, de 1986, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 21' da Resolução n~' 93/76, do Senado Federal,
solicita autorização para que as prefeituras municipais
de Nossa Senhora da Glória (SE), de Figueirópolis
(GO), de Monte Alegre de Sergipe (SE), de Arandu (SP),
de Arapiraca (AL) e de Ilhéus (BA) possam contratar
operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de ~unicípios.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A Presidência recebeu as Mensagens n9s 379 a 381, de 1986 (n"'s
539,541 e 542, de 1986, na origem), pelas quais-o Senhor
Presidente da República, nos termos do_ art. 42, item VI,
da Constituição, e de acordo com o art. 2"' da Resolução
n9 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para
que os Governos dos Estados da Paraíba e da Bah,ia possam contratar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de E_ço_nomia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nilvaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANOIO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estudos realizados pelos setores próprios da Petrobrás
recomendam, hâ muito, a implantação de mais uma refinaria no Nordeste. E o Ceará, cujo litoral é rico em pe:
tróleo, reúne condições para acomodar as instalações de
refino exigidas pelas características da conjuntura social
_
e econômica da __rc;:gião nordestina.
Há algum tempo, a Fundação Núcleo de TeCnologia
Industrial apresentou as razões técnicaS, locacionais e
políticas da localização de uma refinaria de petróleo no
Ceará, demonstrando, inicialmente, que:
- a capacidade de refino do Nordeste, que tem como
base, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, está praticamente esgota da;
- o abastecimento, através do- cen:tr-0-Sul, torna-se
cada vez mais onerosa, devido ao elevado custo do transporte;
- as bacias do Cearâ e do Rio Grande do Norte, que
atualmente produzem mais de dez por cento da produção nacional, apresentam-se mais e mais promissoras;
- existem estudos técnicos no Departamento I ndustrial (DEPIN) e no Serviço de Planejamento (SERPLAN) da Petrobrâs, que recomendam a implantação de
nova refinaria no Nordeste;
-para aumentar a capacidade de refino na região
nordestina, planeja-se deslocar duas unidades do
Centro-sul, que se encontram com capacidade ociosa;
- o óleo produzido na Fazenda Belém, Ceará, pelas
suas características peculiares, que permitem derivados
mais nobres, como óleo isolante para tranformadores,
lubrificantes, graxas especíaís e coque, requer industrialização sofisticada, cujo melhor aproveitamento será a lo'calização próxima ao centro produtor do óleo;
- a influência di reta de Carajás abre o mercado do
coque, que pode ser produzido pela nova refinaria, para
atendimento a diferentes projetas minero-industriais
com o garantido escoamento pelo sistema ferroviário
existente.
Entre as vantagens de local, os técnicos entendem que
o empreendimento do porte de uma refinaria encontrará,
na região metropolitana de Fortaleza, a estrutura básica
indispensável. O porto da Capital cearense, com sua posição geograficamente das ·mais privilegiadas do País,
possui urn "pier" petroleiro, um parque de tancagem e
um terminal ferroviário que o cárãcteriza como próprio
para a entrada e saída de petróleo e derivados. Além disso, referida área metropolitana ê servida por infraestrutura rodoviária, que a liga ao iriteriOr do Estado, ao
Nordeste e ao resto do País, graças à malha formada por
estradas federais e estaduais interligadas por um anel de
contorno que, apesar de ainda em construção, facilitará

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o acesso ao Porto de Mucuripe e ao Distrito Industrial
sem cruzar Fortaleza. Tal caracteríStica peimite maiOr
flexibilidade de operação, tanto na entrada como_ no escoamento das mercadorias.
O sistema de distribuição de energia elétrica para a região metropolitana em apreço é alimentado por três linhas transmissoras oriundas de Paulo Afonso e uma interligada a Tucuruí. Existe, portanto, wn anel estável de
distribuição energ"ética:, altamente confiável, estrategicamente instalado de forma a garantir ligações industriais
em alta tensão.
Quanto ao abastecimento d'água e ao saneamento, a
região metropolitana de Fortaleza conta com os açudes
do sistema Pacoti-Riachão-Gavião-Acarapé do Melo,
com capacidade para armazenar quinhentos e trintã. e
quatro milhões de metros cúbicos de água e vazão de
vín_te e três mil metros cúbicosjhora, quando uma refin-ã.ria exige, apenas, vazão de setecentos metros cúbicos/hora. As condições existentes como se vê, suprem as
necessidades, ainda mais se for levado em conta o aproveitamento da Bacia do Choró, em fase de projeto, e que
evitarâ possíveis contratempos em êpocas de estiagem
prolongada.
Do ponto de vista de educação, apoio tecnológico,
atendimento bancário e cOmunicações, a região metropolitana de Fortaleza dispõe de amplos recursos.
Sob o enfoque político, o Ceará deve ser atendido com
um p61o industrial. b certo que tem uma fábrica de asfalto em Fortaleza, mas essas instalações representam a semente de um distrito, Ú!l como os de Cãinaçan;·-iià
Bahia; Cloroquímico, em Alagoas; Potássio, em Sergipe;
Alcanorte, no Rio Grande do Norte; escoamento do minério de Carajâs, no Maranhão, e o da Suape, em Pernambuco. Praticamente todos os Estados nordestinos
possuem seu pólo industrial, exceto o Cearâ, Unidade
que se ressente de investimentos federais.
É. pois, fundamentado, na realidade, que o meu Estado postula uma refinaria de petróleo, sem apelos aos
quadros de pobreza, sem mãos estendidas à caridade,
mas com base nas condições técnicas, na infra-estrutura
existente, nos reclamos de desenvolvimento equilibrado
entre as Unidades da Federação.
Desde a perfuração do poço de Xaréu, o litoral cearense vem -sendo considerado de amplas possibilidades
para forneciinento do petróleo. Esse aspecto concede autoridade ao meu Estado, para requerer a sua refinaria de
petróleo.
Apoia'do, pois, nas razões de ordem técnica, econômica e política, amplamente demonstradas, requeiro dos
poderes competentes atenção para o Ceará, cuja plataforma continental, estou certo, ficará pontilhada de plataformas coletoras do óleo que serâ refinado aqui mesmo, no carrão cearense.
É o que me competia d_fzer, Sr. Presidente, nesta oportunidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivatdo MachadQ) - Concedo a pal~vra ao nobre Senador .Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Meu pronunciamento de hoje se prende ao processo
eleitoral em curso no Est;,tdo do Rio de)a_peiro. Temos
visto pesquisas e lido resultados de pesquisas em jornaís,
querendo, mais uma vez, influenciar o eleitorado do Rio
de Janeiro para a polarização Brizola e anti-Brizola. Essas pesquisas, temos a certeza pela experiência politica
deJongos anos, são manipuladas nesse sentido, porque
no dia-a-dia, no corpo-a-corpo das ruas, se verifica que
de 75 a 80% do eleitorado do Estado do Rio de Janeiro
ainôa não se definiu.
"Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabem que o eleitorado do Estado do Rio de Janeiro. se define, praticamente, nó último mês. Haja visto que, na eleição de
1982, as pesquisas davam, no mês de setembro, ao atual
Governador Leonel Brizota, 3%. E o Governador Leonel
.
Brizola foi eleito em novembro de 1982.
Neste momento tenta-se a polarização Darcy Ribeiro
e Moreira Franco. O Partido Socialista Brasileiro~ do
qual tenho a honra de ser PreSidente, apresentou ao eleitorado do Estado do Rio de Janeiro uma chapa que tem
tido o r~;spaldo daqueles que não acreditam no chamado
voto útil condicionado pelos radicalistas que pretendem
apenas a polarização. Para o Governo do Estado apresentamos o nome de Sinval Palmeira, ex-Deputado Esta-
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dual, cassado ern 64, homem de passado e presente inatacáveis, que noS debates da televisão demonstrou ter uma
postura digna de assumir o Governo do Estado do Rio
de Janeiro.
O úníco Paitido que apresentou na chapa majoritária
uma mulher para vice-Governança foi o Partido Socialista Brasileiro, com a líder feminista Rachel Gutierrez.
E para o Senado, nobres Senadores, o Partido Socialista
apresenta o que existe de mais puro e de mais honrado
no Estado do Rio de Janeiro, que é o grande jurista
Evandro Lins e Silva, Ministro das Relações Exteriores,
Procurador Oeral da Repú.blica, Chefe da Casa Civil e
Mln_istro do Supremo Tribunal, cassado pelo Movimento de 1964. Pela primeira vez na História de nosso País,
na História Republicana, foi-am cassados magistrados
da Corte Suprema deste País, e dos três cassados: Victor
Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, os
dois últimos eram fundadores do antigo Partido Socialista Brasileiro, que renasceu em julho do ano próximo passado.
O Ministro Evandro Lins e Silva, jurista de renome,
tem tido uma receptividade por parte do eleitorado do
Estado do Rio de Janeiro incomensurável. Por este motivo V. Ex•s se recordam de que, quando do debate que se
travou nesta Casa sobre a legislação eleitoral, apresentei
uma emenda para que o resultado de pesquisas eleitorais
não pudessem ser divulgados 30 dias antes das eleições.
Entendeu a Casa que deveria ser aprovado o prazo de 21
dias. E assim o foi, e é lei.
Sr. Presidetite; o--Pai""tido Socialista Brasileiro sempre
lutou a favor dos dois turnos no processo eleitoral, dois
turnos que já fazem parte da Constituição deste País,
para eleição do Presidente da República, porque com o
condicionamento, com a propaganda subliminar dessas
pesquisas encomendadas, o que se verifica é que há um
radicalismo, que hâ uma tendência à polarização e os
melhores não são escolhidos.
No Estado do Rio de Janeiro, o Partido Socialista
Brasileiro não deseja o ontem nem o hoje, deseja o amanhã. E o amanhã está na chapa do nosso partido, com
homens de passado, e presente inatacáveis, homens que
nunca se curvaram a pressões de qualquer tipo e que,
apesar do alentado da idade, mantêm firme as suas condições, as suas colocações ideológicas.
Sr: Presidente e Srs. Senadores, a receptividade dessas
candidaturas na rua é contagiante. Estivemos com os
candidatos em municípios do interior do Estado e vimos
várias pessoas se aproximarem e dizer: ..Sinval, Evandro, nós já iríamos votar em vocês pelas suas posturas e
pronunciamentos nas televisões'~. Não ternos a mãquina
do Estado, não temos a máquina do Governo Federal: o
Partido Socialista caminha, no Estado do Rio de Janeiro, sozinho. Nós, so-cialistas, temos a visão política de
que um Partido Socialista não se cria de uma hora para a
outra. Pretendemos, sim, através de nomes que apresentatnos à sociedade, de respeito, de honorabilidade, plantar a semente, não de um pequeno vegetal que é esmagado por U!fia _simples pisada, mas a semente de um carvalh_o que terâ uma duração longa e que dificilmente será
abatido.
Sr. Presidente eSrs. Senadores, é impressionante o que
se gasta no Estado do Rio de Janeiro nesse processo eleitoral. Verdadeira fábula de cruzados são investidos no
Estado do Rio de Janeiro. Vem os Deputados num trocatroca partidário digno de nota. Elementos que, ontem,
na eleição de 1982, se apresentavam no Estado do Rio de
Janeiro como candidato do PDS, o Sr. Moreira Franco,
hoje é candidato da aliança que tem à sua frente o
PMDB. Temos, inclusive, segmentos de esquerda nessa
composição.
Somos daquefes que acreditam em que, a partir do debate da Constituinte, se travará a grande luta ideológica
neste País. Dos atuais Partidos - a não ser os Partidos
com conteúdo ideológico- muitos deixarão de existir.
E é esta democra~ia que nós pretendemos: cada um se
colocando no Partido de acordo com o seu pensamento
pol1tíco.
Quando nós sentimos a imposição - deste plenário e
aquela do plenáriO da Câmara dos Srs. Deputados, para
que os Partidos recém-organizados, os Partidos que tiveram a renovação dos seus direitos políticos, como o Partido Socialista Brasileiro, ficassem, em duas horas de
programa gratuito com apenas três minutos e oito segundos, nós perguntamos:
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Que democracia é esta, Sr. Presidente? Uma democracia em que os Partidos estão legalmente constitufdos. No
entanto, querem impor aos Partidos com pouca representação nas Casas do Congresso um mutismo para que
suas idéias, idéias novas, idéias de quem não deseja o
continuísmo de uma política que, na realidade, não está
de acordo com o pensamento popular, não possam chegar, essas idéias aos lares desta população.
Sr. Presisdente, Srs. Senadores, militando há mais de
30 anos na política do Estado do Rio de jaiiiiro, ·antigo
Estado da Guanabara, conheço de sobra o eleitorado de

meu Estado e sei que não se deixará levar pelo chamado
"voto útiJ", porque ..voto útil", como diz a própria palavra, é aquele que traz utilidade à população. Voto útil
não é votar em alguém para derrotar outrem sem analisar o que já fizeram no passado e o_"que deixaram de fazer no presente.
O povo do Estado do Rio de janeiro votará, com a
consciência tranqUila, nos melhores candidatos, não tenho dúvida, porque conheço bem aquele eleitorado, apesar da massificação, ape-sar da propaganda subtiminar
dirigida diariamente nos caniiiS de televisão, de rádio e
nos jornais do Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por. sua vez o POT, que
tinha uma proposta do trabalhismo rumo ao soCialismo,
hoje apresenta nos seus quadros prefeitos egreSsos do
PDS e apresentZ~ - e como díz o GovernadOr- ããquele
Estado, que faz acordo até com o diabo - o que pode
existir de pior do antigo PMDB. ~este o quadro real do
Estado_ do Rio de Janeiro. É esta a polarização que pretendem dar, politicamente, ao Estado do Rio de Janeiro.
A população do Rio de janeiro, tenho certeza, dirá não,
em 15 de novembro, a essas manobras espúrias que, em
última instância, só-Servirão para, mais uma- vez, fnistrâla perante a classe política do seu Estado.
Sr. Presidente, quero aproveitar esses óltimos minutos
para declarar que estou entregando à Mesa um projeto
de lei que dispõe sobre o exercício da profissão de instrumentado r cirúq~TCO- e dá outras providências. Como médico cirurgião e ortopedista, seído-Valor ineStiinável que
nos prestam nos momentos duros da nossa carrreira,
dentro de uma sala de cirurgia, esses incansâveís filsfi'umentador-es que, até hoje, aindã não têm a sua profissão
regulamentada, razão pela qual, Sr. Presidente, apresento, neste momento, o projeto para sanar eSsa lamentável
falha.
Muito grato a _V_~ Ex~. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nObre Senador César Cais.

O SR- Cl':SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaii3., hoje, de fazer um apelo às autoridades governamentais em favOr de uma sofrida classe que tem
sempre enfrentado as maiores adversidades e que apesar
de lutas sucessivas não tem conseguido atingir oS seus
objetivos.
Refiro-me, Sr. Presidente, aos aposentados do Serviço
Público e da Previdência-Social que continuam atravessando uma situação de penúria; Ta"ce-Ii-rosórios vencimentos que mensalmente percebem, os quais não ganham as ·correções correspondentes à nossa realidade
económica.
_e inexplicável e injusto que abnegados servidores,
após tantos anos de serviço, sofram uma brutal redução
nos seus proventos, provocando, em muitos casos, a
fome e a miséria em iriUmeros- lares de brasileiros aposentados.
Muítos movimentos jâ foram reilizidos Com a finalidade de corrigir essa esdrúxula situação, mas, infelizmente os órgãos responsáveis aii1da não se sensibilizaram com o desespero de honestos cidadãos que durante
longos anos se dedicaram ao trabalho e agora na velhice
amargam os dissabores da ingratidãO que não lhes reconhece o tempo decorrido em favor da causa pública.
Mais de 60% ãpOsentados brasileiros recebem do
INPS, proventos inferiores a um saláriO mínimo; enquanto que o homem do campo ganha apenas 50% dessa
-humilhante referência.
Não se pode, Sr. Presidente", a1irmar de sã consciência,
que a Previdência não possui recursos necessários para
atender as justas reivindicações dos aposentados e pensionistas, quando todos sabemos que outra-S-categorias
gozam de generosos privilégios, enquanto aqueles passam sériãs privações.
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São milhões de brasileiros que pedem apenas o cumprimento de preceito constitucional, que assegura a todos o princípio da eqüidade. A prática, porém, mostra
uma realidade bem diferente daquela previSta na Carta
Magna. O que se observa é um tratamento diferenciado
a determinadas categorias, atingindo sempre _as classes
menos favorecidas que precisam de uma maior assistência do poder público, especialmente na área social.
_Apesar, Sr. Presidente,_ dos exemplos mostrarem o
contrário, ainda confiamos que o Governo, e, em particular o Ministério da Previdência e Assistência Social,
proceda a um amplo estudo sobre a situação dbs aposentados e pensionistas para, em seguida, remeter ao Congresso Nacional um projeto de lei capaz de minimizar o
sofrimento de milhões de servidores qu~ durante tanto
tempo exerceram as suas atividades com lisura e eficiência, vivendo hoje num odioso ostraciSnio que não lhes
permite, que nem mesmo as suas esperanças por melhores dias sejam consideradas por quem de direito.
Sr. Presidente, como Senador tenho dito que o que
mais me preocupa é que os nossos pronunciamentos têm
muito pouca repercussão na imprensa. Ficam adstritos, é
bem_ verdade, a um bem elaborado programa A Voz do
Brasil que é ouvido pelo interior dos Estados e eventualmente nas capitais. Mas a imprensa não tem dado cobertura ao que se diz em nenhuma Casa do ç:ongresso_NacioiUil.- Vivemos, hoje, um regime presidencialista e
como o Presidente e os Governadores são aqueles imperadores de mandatos determinados, têm o poder de nomear, de demitir, o poder de polícia e a imprensa, de
uma maneira geral, só se preocupa com a sucessão nos
Estados, quem vai ser o futuro governador. E aqueles
que fazem legitimamente a interpretação do sentimento
do povo, como nós, representantes no Congresso Nacional, ficamos sem nenhuma divulgação. Mas, na verdade,
ainda espero que o Governo seja sensível ao problema
que agora trago, porque já existe uma verdadeira situação de desespero entre os aposentados que recebem
essa humilhante redução dos seus proventos.
Tenho recolhido ao longo das minhas viagens pelo interior e pela Capital do meu Estado os m~jores testemu-_
nhos daqueles que ouvem A Voz do Brasil, sabendo que
estou aqui em defesa dessas classes. Mas, a grande imprensa normalmente desconh_ece e desconhecendo a
grande imprensa, lamentavelmente desconhece o poder
público, os apelos que ora fazemos.
Como diz o ditado "água mole em pedra dura tanto
bate até que fura", nós vamos ficar usando a tribuna desta Casa enquanto- aqui estivermos, em defesa das classe
mais humildes na esperança, longínqua ainda, mas na esperança de que o Poder Público_possa se sensibilizar com
o- que aqui dizemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -_Est_á
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
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!'J?o há quorum para deliberação.
_
Em corlseqüência, 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;
Projeto de Resolução n~' 35/86; Requerimentos n~>s 266,
304, 303 e 382, de 1986; Projetas de Lei do Senado nl's
258/85, 205/80, 80/84, 113/83, 232/83 e 242/85, ficam
co-m a sua apreciação adiada para próxima sessão ardi·
náría.
O SR. PRESIDENTE (Jamil Haddad)- Volta-se à
lista de oradores. ·
Cori.cedo a pafavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIV ÀLDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Promovido pelo Gabinete Civil da Presid~ncia da República, pelo Ministério do O_es_envolvimento _Ur_bano e
Meio Ambiente e pela Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, com a colaboração da Secretaria Especial do Meio Ambiente e do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Económico, o II Encontro Governo-Sociedade, realizado em julho último, aten-
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deu, plenamente, aos seus objetivos, sintetizados na se·
afirmação do Presidente José Sarney:

guint~-

"O Governo tem absoluta certeza de que oBrasil, como uma nação jovem, não pode incorrer no
erro das velhas nações que desprezaram o que se
pode chamar de os direitos da natureza."
Na verdade, ninguém pode duvidar de que se amplia,
no Brasil, uma consciência ecológica, orientada pela preservação dos recursos naturais da flora e da fauna.
Mas, nessa luta preservacionista, encontramos interesses a enfrentar, principalmente aqueles que giram em
torno da urbanização, que muitos pretendem se realize
em detrimento da ecologia, o que não é, de nenhum modo, necessário.
Disse,_ a propósito, o Senador Marco Maciel:
-·~o equilíbrio desejado entre cidade e meio ambiente i; uma questão de coragem e consciência dos
indivíduos, da comunidade c do Governo."

As prioridades de esforços seguem essa ordem, a partir
dos indivíduos, que devem assumir uma consciência ecológica, afirmando-se, imediatamente, na comunidade,
como talw·eg de todas as correntes de opinião.
Não se pode confiar tudo à organização estatal; é ne_cessário_atentar: para a advertência do Ministro do Desenvolvimento Urbano, Deni Lineu Schwartz, quando
afirma:
"O Estado, sozinho, não conseguirá fazer uma
política adequada de meio ambiente. Mais uma vez
precisa ser o instrumento para a realização de programas que emanem, sobretudo. da sociedade."

O engajamento de todos os indivíduos nessa campanha de preserVação do meio ambiente e de defesa ecológica foi muito bem sintetizado na seguinte frase do Ministro Chefe da SEPLAN, João Sayad:
.. Faz parte do conceito de Democracia o respeito
ao cidadão, à vida e ao meio ambiente."
Esse problema ecológico e a relação entre a cidadania
e o meio ambiente encontraram o melhor equacionamento na série de encontros Governo-Sociedade, proposta para dar continuidade ao díálogo com os diversos
setores sociais, aproximando o planejamento governamental das preocupações, necessidades e anseios dos cidadãos.
Os encontros têm sido realizados como uma audiência
pública, coordenados pelo Gabinete Civil, por intermédio da Subchefia para Assuntos Institucionais, que assessora o Ministro Marco Maciel em matérias relativas à
promoção dos direitos doS cidadãos e à articulação das
relações Governo-Sociedad~- _
Abrindo os trabalhos, o Ministro Marco Maciel assinalou a necessidade de uma conscientização da comunidade, para o resguardo do seu património ambiental:

''a partir da constatação de que o País se encontra no limiar de nova etapa de desenvolvimento",
quando se
"torna imperioso compatibilizar uma alta taxa
de crescimento com a preservação do meio ambiente."
No seu pronunciamento, o Ministro do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente salientou que foram
aprovados recursos ·da ordem de oitenta e cinco milhões
de cruzados para a execução de vários projetas, através
de 21 órgãos estaduais, da SEMA, dos Ministérios da
Saúde, da Cultura, e da SEPLAN, visando à defesa e
preservação ·do meio ambiente, como proposta concreta
do Governo.
Na oportunidade do anúncio, salientou Sua Excelência:
"Quando o Governo se preocupa com a proteção
da saúde do cidadão urbano, protegendo o meio
ambiente natural e revendo o meio ambiente consw
truído, é preciso que a sociedade se comprometa,
através de ações concretas, com os mesmos objettvos.
O povo que recebeu com entusiasmo as medidas
na Economia, saberá também responder ao chamamento do Presidente J os.ê Sarney para fiscalizar o
que de mais precioso temos: nosso patrimônio natural."
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Por sua vez, o Ministro da SEPLAN, João Sayad, assinalou:

"O trato da questão ambiental requer, como outras tantas tarefas do GOverno, um reencontro da
Nação com o Estado. É necessário "uma alteraÇãOdos nossos hábitos culturais, é necessário educação,

é necessário participação de todos os cidadãos_ brasileiros nessa tarefa de preservação do meio ambiente."

Participando daquela cerimônia comemorativa_do Dia
Mundial do Meio Ambiente, assinalou o Presidente José
Sarney:

"Desejo assinalar que o fato que inspira a põlítica do meio ambiente que o País pratica é a liberdade
política. A questão ambiental ê de tal ordem e extensão que o _seu tratamento transcende de muito as
fronteiras da ati_vjdade do _E§tado, para abranger a
esfera da comunidade e do cidadão. Sem a liberdade
de expressão e de participação, qualquer políticaa de meio ambiente em particular- representa, no
melhor dos casos, tão-somente um fato técnico, esvaziado e empobrecido do seu significado de ser
uma experiência--da liberdade e da cidadania.'.'
Depois de referir-se à criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, para reaHzar a
política nacional no s_etor, lembrou o seguinte trecho de
um discurso que proferira em 1972:
"'O homem, que se julgava objeto da criação e
fora da natureza, começa a duvidar de sua primazia,
e antes de salvar-se, ele sabe agora que precísa salvar a Terra. O ·que adiantaria o desenvolvimento, a
alma imortal, a vida em si mesma, se ela não vai ter
espaço para existii:. Esta é a razão de toda a dúvida
que está levando as nações a pensar na natureza,
não mais em termos de sua beleza, do usufruto de
suas dádivas, de sua exploração. Mas, pensar na natureza em termos de que era pode chefiar uma rebelião impoS:SfveT contra o próprio homem, criando a
antiexiStência.
-

No seu pronunciamento, o Ministro Deni Schwartz
assinalou que apenas dois EstaQos b~asileiros dispõem
de recursos acíma de oitenta e cinco milhões de cruzados
para o meio ambiente: o Paranâ e São Paulo. Enquanto
isso, há municípioS que criaram sua Secretaria do Meio
Ambiente, como o de Vitória.
Pronunciaram:.se, ainda, o Ministro Moscardo de
Souza, o Dr. João Ricardo Perna, o Governador Gustavo Krause, o Deputado Paulo Furiati, Alvamar Costa de
Queirós, Armando Laras de Aragão, José Truda Palazo
da Costa, Walter Pinto Costa, Romeu Paditha de Figueiredo, Dirceu Cesar Leite, Vereador Ernesto Zwarg, Ivan
Nariz de Brito, Pedro Ferreira Duarte, Laura Eduardo
Bacca, Amador Abdalla, Cícero Penteado da Silva, Aldo
Rebouças, Artur Resende, Luciano G. da Horta, Antônio Gondim, Maria do Carmo C. de Melo, José Fernando M. Gomes, Isabel Assarco Baíache, Ministro Roberto Santos, Luís Roberto de Morais, Francisco Anselmo
Gomes de Barros, Renato Pais da Cunha, Paulo Roberto Bretas, Leonardo Fares Menhem, Sérgio José Gros,
Jacquellne Pitangui, Carlos Roberto Fonseca de Andrade, Embaixador Nestor dos Santos Lima, Simone Teixeira, José Cândido Mello Carvalho, Arnaldo Paschoalino,
Paulo Afonso Lima Machado, José Mário Marques
Vieira, José Pedro Cuthi Dias, LuizVan Beethoyen_B. de
Abreu, Raimundo Gonçalves dos Santos, Joaquim de
Castro Feitosa, Rogério Teixeira de Freitas, Iara Ferraz,
Celso A. Petrillo, José Zaníne Caldas, Fernanda Colagrossi, Randau Marques e Cláudio Losquesi.
Fazendo uma avaliação dos temas propostos, o Dr.
Rõmulo de Almeida declarou:
"O BNDES vem atribuindo crescente importância à preservação do patrimônio natural e cultural
nos projetos que financia, tantó em caráter preventivo como em caráter corretivo. Para isso, ~lém de
exigências específicas nos critérios de conCessão de
crédito, concede uma redução de juros para estimu~
lar a propensão conservacionista dos mutuários."
Interferiram, nessa fase do seminãrio, -Paulo Nogueira
Neto, o Embaixador Marcos Azambuja, encerrando os
trabalhos, o Ministro Celso Furtado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mais de duzentas pessoas participaram desse enoontro, que teve a mais ampla divulgação pela imprensa, e
realçada a disposição do Governo Federal na luta pela
preservação do meio ambiente e defesa da ecologia~
Queremos, neste instante, congratular-nos com o ~re
sidente Sarney, com os Ministros da Casa Civil, do Planejamento, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e do SEPLAN, com a Secret_aria Especial do Meio
Ambiente e com o Centro de Treinamento para o Desen~
volvimento Econômico, pelo êxito do II Encontro
Governo-Sociedade, quando se abordaram problemas
da cidadania e do meio ambiente.
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (MJ.lito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo M•chado) - Nada
mais havendo a traia r vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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EMENDA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 135, DE 1986

(Em RegímC-de Urgência- Ar-C371,
do Regimento Interno)
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to Interno, o comparecimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Ministro de Estado da Reforma
Agrãria, Dante de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre os- critérios de desapropriação e implantação da Reforma Agrária.
6
REQUERIMENTO N• 382, DE !986
(Art. 239, Inciso VI, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 382, de
1986, de autoria do Senador Enéas Faria, solicitando, ao
Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1985, de autoria do Senador_ Carlos
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição do Imposto de Renda retido na fonte, tendo
PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das Comissões:
-de Constituif;ão e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorãvel, com emenda que
apresenta de N~> 1-CCJ; e
- de Finanças, contrãrio.

b~

Votação, em turno único, da emenda da Câma-ra dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~" 135, de 1~86,
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o húmero de candidatos que os partidos políticos poderão registrar nas primeiras eleições para representação- ã Câmata dos Deput~d~ pelo Distrito Federal, tendo
.....:... PARECER ORAL, proferido em Plenãrio, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliÇI<i.de
ejuridicidade e, no mérito, cOntrário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~"
35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Pare~er n~> 409, de_l98(j), que autoriza a Prefeítura Municipal de Vilhena (RO) a elevar
em Cr$ 2.732.430.000;00 (dois bilhões, setecentos e fiinta
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 410 e 411, de 1986, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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 comparecimento, 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 denominado Plano de Metas,
instituído pelo Decreto-lei nl' 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 Constituição, combinado com o item I do arL 4l8 do Regimento 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 Desenvolvimento, criado pelo Decretolei n~" 2.288, de 23 de julho de 1986.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 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 Comissões: __ _
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mêrito, favorável, com voto
vencido dos Senadores Passos Pôrto, Helvfdio Nunes e
José F ragelli;
-_ -de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.

PROJETO OE 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 8_0, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que alte-ra dispositivo da ConsolidaçãO das Leis do
Trabalho, ç:om Vistãs a Iirllitár em 40 horas semanais a
jornada de trabálhp, tendo
PARECER, sob n9 889, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Cotníssão de Legislação Social.
lO

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n~> 113, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o uso de caracteres nas publicações
obrigatórias, tendo
PARECE R ES, sob n~>s 479 e 480, de 1984, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Economia, favorável.
11

5

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen~
to Interno), do Projeto de Lel do Senado n~> 232, de 1983,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos
trabalhadores rurais o regime da Previdência e Assistência Social urbana, bem como a Legislação do Seguro de
Acidentes do Trabalho, e dã outras providências, tendo
PARECER, sob n~" 1.012, de 1983, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inc::onstitucionalídade.

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 303, de
1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinho e:Jamil
Haddad, solicitando, nos termoS~âO art: 38- da Constituição, combinado com o item I do art. 418 do Regímen-

Votação, em prímeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen-

!2
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to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 242, de 1985,
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta
parãgrafo ao art. 116 da Lei n9 1.711, de 28 de o.utubro
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~' 442, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~
de.
O SR. PRESIDENTE (Nívaldo Machado)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 14 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 3-9-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Mobilizam-se os servidores da Previdência Social, no
sentido de que o Governo lhes atenda a diversas reivindicações, dentre as quais a extensão a todos da Gratificação de Desempenho de Atividades Previdenciãrias,
instituída pelo Decreto-lei n'il 2.165, de 2 de outubro de
1984, e a criação de um Plano de Carreira Previdenciária.
Com esse objetivo, os dirigentes da Federação Nacional das Associações de Servidores da Previdência Social
encaminharam aos Parlamentares oficio-circular datado
de 21 de agosto próximo passado, em que, além da solicitação de apoio, esclarecem que, a partir de II do corrente, deflagrarão um movimento grevista, de ânibito nacional.
Não se pode deixar de reconhecer que o nível geral de
remuneração do funcionalismo federal é por demais baixo, quiçá deprimente.
Temos de reconhecer, todavia, que a atual administração empenha-se num estudo aprofundado com o objetivo de dar à máquina administrativa um rendimento
que atenda a sua relevante e indispensável destinação.
A Previdência Social, tão complexa e que tantos serviços essenciais presta à comunidade, não foge a estaregra. Pelo contrário, inserem-se suas atividades entre
aquelas que mais se relacionam com muitas necessidades
básicas da grande massa, como os serviços de assistência
médica e de pagamento de aposentadorias e pensões, em
todos os quadrantes do País.
São atividades, sem dúvida, que exigem lião pequena
dose de sacrificios e mesmo certa dedicação e c;iesprendimento.
Paralisar tais atividades poderá significar justamente
para os menos favorecidos e para os que necessitam de
assistência médica, a interrupção de uma ajuda de que o
Estado não pode se eximir.
Esta obrigação do Estado é cumprida justamente pelos órgãos da Previdência Social.
Não se pode negar certa pertinência, mesmo certa justiça aos pleitos dos servidores previdenciários, pleitos eso

tes não apenas deles, mas de todo o funcionalismo fede~
ral, mormente daquela parcela que não percebe o 139
mês, que não recebe adicionais, cujos vencimentos giram
em torno do salário mínimo.
Acreditamos, porém, que o assunto vem se constituindo objeto de grandes preocupações governamentais, e
.quero crer que, mais cedo do que se espera, os prevíden~
ciários terão seu plano de cargos e carreira, seu sistema
de remuneração, reivindicações sem dúvida alguma das
mais justas.
Por essa razão, desejo formular um duplo apelo desta
tribuna:
Em primeiro lugar, ao Exm9 Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, no sentido de que .determine a
aceleração dos estudos do novo plano e sua implantação,
o··mais rápido possível.
E, por último, aos previdenciári()s_ <!_o Brasil, para que
não esqueçam de que a paralisação de suas atividades
pode significar a fome em muitos lares, mesmo o agravamento das precárias condições de vida e de saúde em que
vivem milhões de brasileiros humildes que têm, na Previdência, nas pensões e aposentadorias, o único ingresso
de recursos em seus modestos lares.
__
.Màs, Sr. Presidente, outro assunto desejo abordar da
Tiibuna desta Casa. que é a caixa de ressonância das as~
pirações populares, mesmo que o faça de modo rápido:
O. Instituto Tancredo Neves, órgão auxiliar do meu
Partido, o Partido da Frente Liberal, com o apoio da
Fundação Friedrich Naumann, que é órgão auxiliar, no
mesmo nível e com a mesma finalidade do Partido Liberal Alemão, está promovendo no Congresso N ac_ional,
no Auditório Nereu Ramos, um simpósiO sob o título:
"Partidos Políticos no Brasil".
Dir-se-á, quase repetindO um lugar corny~, _que se trata de assunto da maior importância; trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de um assunto de importância
fundamental, porque nenhuma instituição democrática
precisa ser mais aperfeiçoada do que o partido político,
por ser, sem dúvida, o canal de comunicação entre o
povo e o Governo. É o instrumento natural para a intermediação entre a Administração Pública e o eleitor,
sobretudo sendo como é, detentor do monopólio do poder, porque a nenhuma outra entidade se pode oferecer o
ensejo de disputar o poder neste e em qualquer outro
País; detentor do monopólio do poder, repito, é necessário que essa instituição, indispensável ao regime democrático, seja aperfeiçoada, para que o regime político que
dele depende conquiste a estabilidade esperada e deseja-

da.

E nós não precisaríamos, por certo, -lembrar que o
Partido surgiu primeiro como entidade sociológica, e só
depois conseguiu impor-se como entidade jurídica, conquistando lugar de destaque nas Constituições. Entre
nós, no início nunca passaram de meras correntes de opi~
nião. Nascidos no âmbito parlamentar, os partidos, hoje, têm lugar em nossa Constituição, a partir, exatamente, da Carta Magna de 18 de setembro de 1946. Porque
antes não existiam rigorosamente partidos, com vida
permanentemente ativa; e não passavam de instrumentos
destinados ao registro de candidaturas nos pleitos eleitorais, sem vida própria, sem organização, de maneira que,
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mal contado o último voto, esses partidos enrolavam
suas bandeiras e só voltavam a dar sinal de vida noutra
eleição. Isso ocorreu durante muitos anos, conforme nos
ensina o mestre Afonso A ri nos de Mello Franco, em li~
vro clássico sobre o assunto. Daí por que os espaços decorrentes da fragilidade partidária eram ocupados por
outros órgãos e entidades, justificando-se as intervenções
das Forças Armadas Brasileira, registradas pela História. Nunca tivemos uma tradição de vida partidâria
forte, com partidos bem organizados, embasados em
doutrinas e ideologias; e até nos tem faltado idealismo.
M-Uffos pOlítiCos, é triste constatar, usavam os partidos e
os mandatos para se servirem, e não, para servirem aos
interesses coletivos. Por isso, Sr. Presidente, eu quero,
mesmo em rápidas palavras, mesmo a vdo de pássaro,
dizer que é com a maior alegria que faço esse registro
como fato positivo. O Simpósio trás figuras das mais re~
present.ativas da cultura brasileira e da sua vida pública
para o debate do assunto a que estou me reportando.
Ainda. hoje, na instalação, falaram conferencistas de
renome, como o Ministro Oscar Córreia do STF e os
professores Otaciano Nogueira e Lytton Guimarães, ambos da UNB, bem como o professor Orlando Carvalho,
da Universidade de Minas Gerais.
Ã tarde, ~o simpósio terá prosseguimento com outros
convidados, todos desejosos de trazer a sua colaboração,
tanto mais preciosa quanto nos estamos preparando
para a eleição dos nossos representantes na Assembléia
Nacional Constituinte. Amanhã será encerrado pelo Ministro Marco Maciel, figura de proa do Partido e destacado membro do Governo. Ao escreverem a nova Lei
Maior, não .devem fazê-lo com os olhos no passado ou
pensando em modelos alien1genas, em realidades diferentes; mas, pelo contrário, estudando a nossa realidade,
as nossas peculiaridades, os nossos problemas, a fim de
que a Nova Constituição tenha cheiro de povo e cheiro
de terra; e seja capaz de tornar as instituições senão definitivas e eternas, para mim as instituições não se cristalizam, não adquirem formas definitivas como os cristais,
pelo menos devendo evoluir estáveis e fortes, por força
do fato social, do avanço científico e tecnológico. Por
força da modificação dos hábitos, dos valores e dos costumes da sociedade brasileira. A menos de 14 anos do
terceiro milénio, temos que pensar na evolução dos dias
que correm, temos que pensar na atualidade e na realidade nacional, para que essa Carta a ser escrita pela Assembléia Nacional Constituinte reflita os anseios de renovação e mudança da sociedade brasileira. Mas, não
apenas os anseios de grupos em conflito, mas os anseios
de to_da a sociedade, suas justas e legítimas- reivindicações.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero trazer
aqui - não apenas por ser do PFL - ao Presidente do
Instituto Tancredo Neves, Deputado Lúcio Alcântara, e
ao Presidente da Fundação Friedrich Naumann, Dr.
Gunther, a minha saudação cordial e fraterna, aliada à
minha palavra de exaltação à iniciativa que estão promovendo em benefício da democracia, do seu fortalecimento, e em conseqüência, do futuro deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 229• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986
1.1 -ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- N9 383/86 (n9 548/86, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado,
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para função cujo provimentO depende
de sua prévi"a- ãqi.iieSCêricia:
- N9 384t86 _(n9 549/86, na ori&emJ,reterente a
escolha do Sr. Oscar Soto Lorcnzo Fernandez, Ministro de Primeira Classe, da Carrelrã de Díplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Federal da Alemanha.

1.2.2- Leitura de projetas

-Projeto de Leí do Senado n9 20lf86, de autoria
do Sr. Senador Raimundo Parente, que altera o art.
29 da Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 1979, que
autoriza modalidade de prognósticos da Loteria Federal regida pelo Decreto-lei n9 204, de 27 de fevereiro de 1967,
-Projeto de Lei do Senado n9 202j86, de autoria
do Sr. Senador Jamil Haddad, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Instrumenta dor Cirúrgico e
dá outras providências.
-Projeto d~ Lei do Senado n9 203/86, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que assegura um
dia de folga por mês aos Presidentes de Associações
de Classe, para tratar dos interesses da entidade,
remunerando-se a f<:~lta.
-Projeto de Lei do Senado n9 204/86, de autoria
do Sr. Senador Níva\do Machado, que dispõe sobre
o exercício da profissão de vendedor de jornais e revistas.

1.2.3- Requerimento
- N9 391/86, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, solicitando a retirada, para reexame, do
Projeto de Lei do Senado n9 107, de 1986.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR LUJZ VIANA - Protesto contra o
uso da violência em manifestação política de apoio
ao candidato ao Goverri.o da Bahia, Waldir Plres,
SENADOR JAMJL HADDAD- Posicionamento
do PSB em relação ao momento político.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em
prOl da inclusão, em Ordem do Dia, de projetas de lei
que menciona.
SENADOR NIVALDO MACHADO- "Dia da
Imprensa".
SENADOR HELV{D/0 NUNES- Não atendimento por parte do Ministério da Fazenda, a pedido
de informações de S. Ex~ sobre empréstirilos exteinos
ao Es.tado do Piauí.
SENADOR CARLOS CHIARE LU, como Lider
- Denúncia de fraude em pesquisa de preferência
eleitoral, realizada pelo IBOPE, em Taquari- RS.
1.2.5- Requerimentos
- N9 392/86, de urgência para a l'vlensagem n9
329/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de
Paracambi, Estado do Rio de Janeiro.
~ Nl' 393/86, de urgência para o Ofício S/22/86,
relativo a pleito do Governo do Estado do Pará.

1.2.6- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa,

1.3- ORDEM DO DIA
- Emenda da Câmara dos Depurados ao Projeto
de Lei do Senado n<? 135/86, que fixa o número de

candidatos que os partidos políticos poderão registrar nas primeiras eleições para representação à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. {Em regime de urgência.) Extinta a urgência nos termos do
Requerimento n<? 394/86, voltando a mareria sua tramitação normal.
-Projeto de Resolução n9 35/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em
CrS 2.732.430.000,00 o montante de sua dívida consolidada.. Votação adiada a fim de ser feita na sesSão
de 16 de outubro próximo, nos termos do Requerinrento n<? 395/86.
-Requerimento n~" 266/86, solicitando nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o
item I do art. 418 do Regimento Interno, o comparecimento, perante o plenário do Senado, do Senhor
MiniStro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a
fin:i -de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no
campo social, dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, instituído pelo Decrcto·lei n9
2.288. de 23 de julho de 1986. Aprovado.
-Requerimento n9 304/86, solicitando, nos termos do art. 38 du Constituíçã6;-combinado com o
item 1 do ar!. 418, do Regimento Interno, o comparecimento, perante o plenário do Senado, do Senhor
Ministro de Estado da Secretaria de Planejamento d::~
PrcsidCncia da República, João S::~yad, a fim de pres·
tar esclarecimentos sobre os critérios para aplicação
dos recursos alocados para a execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento, criudo pelo Decreto-lei
n9 2.288, de 23 Oe julho de 1986. Aprovado.
-Requerimento nl' 303/86. de autoria dos Srs. Se·
nadares Aluo r Coutinho c Jamil Haddad, solicitando
o comparecimento perante o plenário do Senado, do
Sr. Ministro de Est<ldo da Reforma Agrária, Dante
de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre os
critérios de desapropriação e implantação da reforma
agrâria. Aprovado.
-Requerimento n9 382/86, de autoria do Sr. Senador Enéas Faria, solicitando ao Poder Executívo,
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informações relativas ao Acordo Nuclear BrasilAlemanha. Aprovado.

lução n~' 180/86, após pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redação.

-Projeto de Lei do Senado ri<? 258/85; que dispõe
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda retido na fonte. Aprovado com emenda. À Comissão de
Redução.

Redução final do Projeto de Resolução n\' 180/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

-Projeto de Lei do Senado n9 205/80. que revoga
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Aprovado em primeiro t_urno.
- 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 a fim de ser feita na sessão de 16 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n9 396/86, após usar da palavra o Sr. Nelson
Carneiro~

-Projeto de Lei do Senado n"' 113/83, que disciplina o uso de caracteres nas pubficações obrigatórias. __ Aprovado em primeiro turno.
- Projeto_de Lei do Senado n"' 232/83, que estende aos trabalhadores rurais o regime da Previdência e
Assistência Social urbana, bem como a Legislação do
Seguro de Acidentes do Trabalho, e dá outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Retirado de pauta, apó!! usar da palavra o Sr.
Nelson Carneiro.
- Projeto de Lei do Senado n"' 242/8·5; que acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n"' 1.711, de 28 de
outubro de 1952, para permitir a cOntagem d"e tempo
de serviço prestado ao serviço público, em outro órgão, para efeito de concessão de licença espeCiaL (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada a fim de ser feita na sessão de 16 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n"'
397/86.
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n9 329/86, em regime de urgência, nos
lermos do Requerimento n9 392/86, lido no Expediente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n\' 179/86, após pareceres das comissões
competentes. Ã Comissão de Redação.
Redução final do Projeto de ResolUÇão n"' 179/86,
em regime de urgência. Aprm·ada. Ã promulgação.
Oficio S-22/86, em regime de urgêncía, nos termos
do Requerimento n\' 393/86, lido no Expediente da
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso-

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CESAR CALS-Observações sobre

a política desenvolvida pelo Governo do Estado do
Ceará no setor do turismo.

SENADOR NELSON CARNEIROTratamento dlferendado que se dispensa aos radioamadores do BrasiL
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 230• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Comunicações das Lideranças do PDS e do
PFL

- De substituições de membros em comissão permanente e em comissão mista, reSpectivarriente.
2.2.2 - Leitura de Requerimentos

- N"' 398/86, de urgência para a Mensagem n~>
336/86 (n'i' 457/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada à Universidade Federal de Campinas (SP), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 160,000,00 OTN.
- N~' 399/86, de urgência para a Mensagem n'i'
365/86 (nQ 525/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal propost::l para que seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459.092,00 OTN.
2.2.3- Comunicação da Presidência
- Recebimento das Mensagens Presidenciais n9s
385 a 390/86 (n9s 550 a 555/86, na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que as Prefeituras Municipais de Sarandi, Pato Branco, Guarapuuva e Umuamma (PR); Jacobina (BA) e Cravinhos

(SP), possam contratar operações de crédito, para os
fins que especifica.
2.3-0RDEM DO DIA
- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 15/85 (n>? 93/85, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do protocolo relativo à emenda à
convenção sobre aviação civil internacional, concluído em Mon~real, a 10 de maio de_l984. Aprovada. À
promulgação.
-Projeto de Lei do Senado n\' 101/83, que dá
nova redação ao§ 2"' do artigo 19 da Lei:. n'i' 1.711, de
28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários
Civis da União. Rejeitado. Ao Arquivo.
Z.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem n'? 336/86, em regime de urgência,
nos termos do RQS 398/86, lido no Expediente da
presente sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n~> I R1/86, após pareceres das comissões
competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
181/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n"' 365/86, em regime de urgência,
n-os termos do Requerimento n\' 399/86. lido no Expediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n9 182(86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redução.
- - Redação final do Projeto de Resolução n"'
182/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgaçüo.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 19 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3 - ATA DA 231• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
_ 3.2.1- Requerimentos
N9 400/86, de urgência para a Mensagem n"'
319/86, p.ela qual o Senhor President.: da República
submete à deliberação do Senado F .xleral pleito da
Prefeitura Municipal de Osasco (ST ), que objetiva a
contratar, junto à Caixa Econômi.::a Federal, esta na
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qualidade de gestora do _Fundo dCc Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, operação de crédito no
valor correspondente em cruzados a 51.660,00 OTN.
N'>' 401/86, de urgência para a Mensagem n9
325/86, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à aprova-ção do Senado Federal proposta
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Monte Carmelo (MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
135.000,00 OTN.

4.2.2- Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagens n<:>s 393 a 399 (86 (n~'s
556, 559, 562, 564, 558, 560 e 563/86, na origem); pelas quais o Senhor Presidente da República solicita
autorização para que as Prefeituras Municipais de
Campo Grande- MS, Barbosa Ferraz e Arapongas
- PR, Itatiba- SP e os Governos dos Estados do
1-·laranhão e Goiás possam contratar operações de
crédito, p<:~ra os fins que especificam.
4.3- ORDEM DO DIA

3.2.2 - Comunicações da Presidência
Recebimento da Mens~gem n9 391/86 (n'>' 557/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da R~

pública solicita autorização para que o Governo do
Estado de Minas Gerais possa contratar operação de
crédito, para os fins que especifica.
-Recebimento da Mensagem n~ 392/86 (n<?
561(86, na origem), pela qual o Senhor Presi_den~e da
República solicita autorização para que a Prefe1tura
Municipal de Belo Horizonte {MG) possa contratar
operação de crédito, para o fim que especifica.
3.3-0RDEM DO DIA
Redação fin_a_l _do __Projeto de Lei do s_c;nado n<?
147/81, que modifica dispositivos da Consolida~ão
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl'
5.452, de I~' de maio de__ l943. Aprovada. A Câmara
dos Deputados.
Projeto de_ Lei do Senado n<? 255/84, que dispõe
sobre a comprovação de serviço prestado por profissional liberal perante a Previdência Social, para efeito de concessão de benefícios de prestação continuada. Rejeitado. Ao Arquivo.
3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n~' 319/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~' 400/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n~' 183/&6, Upós pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Reçlação.
Redaçào final do Projeto de Resolução n 9 183f86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n'>' 325/86, em regíme de urgênciã, nõs
termos do Requerimento n~' 401/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto_ de Resolução n~' 184/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redação~
Redação final do Projeto de Resolução n<? 184/86,
em regime de urgência. Apronda. À promulgação.
3.3.2- ComUnicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4-ATA DA 232• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE I986

4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - Requerimentos
- N'>' 402/86, de urgência para a Mensagem n'>'
247/86 (n~' 349, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura- Municipal de Campinas SP a contratar operação .de crédito no valor de Cz$
51.072.000,00, equivalentes a 480.000 OTN.

- N9 403(86, de urgência para a Mensagem n'~'
332/86 (n'>' 467, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Gonçalo
dos Campos - BA a contratar operações de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88
OTN.

-Projeto de Lei da Câmara n<:> 189(85 (n~'
5.465/85, na origem), que dispõe sobre a criação e
extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e dã outras providências. Apro1-ado em J<:> turno.
4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem n'>' 247/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n'? 402/86, lido no Expediente. Apro,·ada, nos termos do Projeto de Resolução n~' 185/86, após pareceres das comissões competentes. Â Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n<:>
185/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n~ 332/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 403/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nl' 186/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de_ Resolução n'>'
186/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
4.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realiza_r-se
hoje, às 20 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5-ATA DA 233• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986

5.1- ABERTURA
5.2 - EXPEDI ENTE
5.2.1 - Requerimentos
- N~' 404/86, de urgência para a Mensagem n"'
310/86 (n~' 442/86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guaçuí- ES a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 OTN.

- N9 405/86, de urgência para a Mensagem nl'
328(86 (n<:> 463/86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Olinda- PE a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 236.935,70 OTN.
5.2.2 - Comunicacão da Liderança do PFL
De substituição de membros na Comissão Mista
de Orçamento.

5.3- ORDEM DO DIA
- Redução fmal do Projeto de Lei do Senado n~'
67/81, que acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl'
5.452, de 11' de maio de 1943. Aprovada. Ã Câmara
dos Deputados,
-Projeto de Lei do Senado n9 141/84, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de atendimento médico de
urgência por hospitais públicos, e dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.

5.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n~ 310/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n" 404/86, lido no Expediente. Aprm·ada, nos termos do Projeto de Resolução n<:> 187/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redaçào.
- Redação f1nal do Projeto de Resolução_ n~
187(86, em regime de urgênda. Aprovada. Ã promulgação.
-Mensagem nl' 328/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~' 405/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de_ Resolução nl' 188/86, após pareceres das comissões competentes, tendo usado da palavra o Sr, Nivaldo Machado, À Comissão de Redação.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n~
188j86, em regime de urgéncia. Aprovada. A promulgação.
5.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 20 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
5.4- ENCERRAMENTO
6-ATA DA z:w SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE I986

6.1- ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1 - Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensgens n<?s 400 a 402/86, pelas
quais o Senhor Presidente da República solicita autorização para que as Prefeituras Municipais de Campo
Mourão e Coronel Vivida (PR) e de Presidente Prudente (SP), possam contratar operações de crédito.
6.2.2 - Requerimentos
N9 406/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n<?
322/86 (n<:> 456/86, na origem), pela qual o Senhor
·Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a
contratar operação de crédito.
n<:> 407/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Uderes, de urgência para o Ofício S-19/86
(n~' 302/86, na origem), pelo qual o Sr. Governador
do Estado de Pernambuco, solicita autorização do
Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo.

6.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n<? 12/86- Complemen~
tar, que dâ nova redação aos itens I e IV, art. 21', da
Lei Complementar nl' t, de 9 de novembro de 1967.
Aprovado em primeiro turno.
6:3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n~' 322/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n'>' 406/86, lido no Expediente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n9 189/86, após pareceres das comissões
competentes. À Comissão de Redação.
Redilção final do Projeto de Resolução n<? 189/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Ofício S-19/86. em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n9 407/86, lido no Expediente da
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n~' 190/86, após pareceres das comissões técnicas. Ã Comissão de Redação.
Redaç_ão final do Projeto de Resolução rll' 190/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
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6.3.2- Comunicação da Presidência
Coov_oc.açào _de .sessão extraordinária a

6.4- ENCERRAMENTO
7 - ATA DA 235• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986
7.1- ABERTURA
7.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re- ·
pública

- N9 403/86 (n.., 570/86, na origem), restftuindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
R~uerimentos

N9 408/86, de urgência para a Mensagem n'.'

314/86 (n~" 446, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 403.200-0TN.
- N'.' 409/86, de urgência para a Mensagem n~'
370/86 (nl' 534,_ de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeítur-il Municipal de TumiritingaMG, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56 OTN.

7.3- ORDEM DO DIA
- Redação fírial do PiOjetO de Lei do Senado n9
74/81. que altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }I' de
maio de 1943. Aprovada. À Câmara_dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n~' 364/85, que altera
os artigos 31' e 4q do Decreto-lei n~' 2.173, de 19 de novembro de 1984, que institui a gratificação judiciária
devlda aos funcionários perten-centes aos órgãos do
Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos
TerritórioS. Rejeitado. Ao Arquivo.
7-3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n~' 314/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~' 408/86, lido no Expediente. Aprol·ada, nos termos do Projeto de Resolução n9 191/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redacão.
-

8-ATA DA 236• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986

8,2- EXPEDIENTE

9.2.1- Requerimentos

Reque-rime-ntos

NY 410/86, de urgênci<l para a Mensagem n~'
128/86, pelil qual o Senhor Presidente da República,
submete à <!provação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada à Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP), a
contratar operação de crédito no valor de Czl
27.541.l46,00, junto ao Banco do Estado de São Paulo.
N'i' 411/86, de urgência para a Mensagem no;o
300/86, pela qual o Senhor Presidente da República,
submete à deliberação do Senado Fed_eral proposta
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Nortelândia (MT), a contrar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.567,21

OTN.
8.3-0RDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado nY
13/83, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montante de teatro ou
biblioteca, nos casos de extinção ou demolição da
unidade existente. Aprm·ada. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Leí do Senado n~' 218/85, Cjue introduz
modificação na Lei n\' 6.367, de 19- !0-76, que dispõe
sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho a cargo da
Previdência Social, para o fim de incluir entre seus
beneficiários o mesmo da unidade familiar do traba·
lh<~dor rural, na situação que especifica. Rejei:tado.
Ao Arquivo.

8.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n\' 128/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~' 410/86, lido no Expe~
cliente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n" !93/86, após pareceres das
Comissões competentes. Ã Comissão de Redução.

__R_ed_uç;J._o__fingl_ d_o__ Projc_to_de RS!solução n? l93j86.
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

- Mensagem n\' 370/86, em regime de urgência
nos termos do Rcqucrimcnto n~ 409/86, lido no E:\pcdicnte. Aprovada, nos termos do Projeto de Res~l
luçào n~ 192/86, upôs pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redaçào.

Mensagem n'! 300/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n" 411/86. lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n'i' 194/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redaçào.

- Redaçào final do Projcto de_ Resolução n9
192/86, em regime de urgência_, Aprovada. À promulgação.

RedLlção final do Projeto de Resolução n~ 194/86.
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

Convocação -de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 2! hon.l::. e 20 minutos, com Ordem do Di<l
que designa.

NY 413/86, de urgência para a Mensagem n~
343/86 (no;> 479/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Repúbli~:a, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Descalvado (SP) a contratar
opemçào de crédito no V:.1lor correspondente, em cruzados, a 6.000,00 OTN.

9.3- ORDEM DO DIA
Redação fina[ do Projeto de Lei do Senado n9
~7 /83, que dispõe sobre o tempo de duração da con-serva-ção de produtos :.Jlimentlcios industrializados e
dá outras providéncias. Aprovada. À Cãmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n~' 52/82-Complementar,
que introduz alteração na Lei Complementar n9 7, de
7 setembro de 1970, que instituiu o PIS. Rejeitado.
Ao Arquivo.
9.3.1 -

Matérias apreciadas após a Ordem do dia

M<!nsagcm n~ 290/86, em regime de orgência, nos
termos do Requerimento n'i' 412/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n~' 195/86, após pareceres das
comissões competentes: À Comissão de Rt:dação.
Redação final do Projeto de Resolução nY 195/86,
em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
Mensagem n~' 343/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 413/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprouda. nos termos do
Projeto de Resolução n~' 196/86, após pareceres das
comissões compctent·~s. Ã Comissão de Redaçào.

em-regime de--urgénda. A-pmvada-;--Á p-r-omulgaç-ã-o.
9.3.2- Comunicação da Presidência

8.3.2 -

Comunicação da Presidência

N9 412/86, de urgência para a Mensagem n9
290/86 (n" 422/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municip:.~l de Angélica (MS) a contratar
opemção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 OTN.

Redução final do Projeto de Resolução n9 196/86,

gaçà{).

7.3.2~

9.I-ABERTURA
9.2- EXPEDIENTE

Redução final do Projeto de Resolução n\'

191/~6, _em_r~gimt.:_de _urgência. Ap_mvada._-Ã_pi'_QllluL-_

9-ATA DA 237• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1986

8.1- ABERTURA

8.2.1 -

7.2- EXPEDIENTE

7.2.2 -

8.4- ENCERRAMENTO

7.4- ENCERRAMENTO
realizar~se

hoje, às 21 horus, com Ordem do Dia que designa.

-

Setembro de 1986

Convo~:açào de sessão extraordinária a realizar-se
:.lrnunhã. às 10 hora.s, com Ordem do Dia que desig-

ntl.

9.4- ENCERRAMENTO
lO- MESA DIRETORA

II- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

Comunicação da Presidência

ConvocaçUo de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

12 - COMPOSIÇÃO DAS CO~!ISSOES PERMANENTES

Ata da 229'!- Sessão em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinãria, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli e Nivaldo Machado
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
. .
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Guejros- Alberto Silva- Helvídio Nunes- César Cais-

Dias Macedo - Afonso Sancho -Carlos Alberto Moacyr Duarte....,.... Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista-

Alaor Coutinho- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira
--Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferrei-

Setembro de 1986

ra- Mauro Borges- Gastão Mülter- José FrageHi
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Enêas Faria
-Arno Damlani- Ivan Bonato- Carlos ChiaremOctávio Cardoso.
O SR. PRESIDE_NTE (Jo_sé Fragelli.) - 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.
O Sr. !~'-Secretário procederã à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógraros de Projeto de Lei sancionado:
N~' 383/86 (n'í' 548/86, na origem), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei d<;l. Câmara n'i' 5, de 1986 (n~>

6.576/85, naquela Casa), que aplica ao ProcuradorGeral da República e ao Coi'lsultorRGeral da República
as disposições da Lei n<:> 7.374, de 30 de setembro de
1985.
(Projeto que se transformou na Lei n<:> 7.536, de 15 de
setembro de 1986.)
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para função cujo provimento depende de sua préR
via aquiescência:

MENSAGEM
N• 384, de 1986
( N'>' 549/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado FedeR
ral:
De conformidade com o Artigo 42 (item lll) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Oscar Soto LoreOZú Fernandez, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira- Oe-D-iPlomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Federal da
Alemanha, nos termos do Artigo 42 da Lei n'i' 7.501, de
27 de junho de 1986.
2. Os méritos do Embaixador Oscar Soto Lorenzo
Fernandez, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília. cm 16 de setembro de 1986. - Jo~ SarneJ.
lN FORMAÇÃO
Currieulum \'itae:
Embuixador Oscar Soto Lorenzo Fernandez.
Rio de JaneirojRJ, 18 de abril de 1924.
Filho de Oscar Lorcnzo Fernandez e Irene Solo Lo·
renzo Fernandez.
Bacharel cm Direito, fD/URJ.
Curso de Dírcíto Diplomático e Cons_ular, Instituto de:
Direito Comparado, PUC/RJ.
Curso de Preparação à C:.mcira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoõ.lmento de Diplomatas, IRBr.
Oficial da Reserva do Exército Brasileiro.
À disposição do Conselho de Desenvolvimento, 1957.
Ã disposição do BNDE, 1958.
À disposição do Governo do Estado de Pernambuco,
1965.
Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio, 1969/70.
Coordenador da Coordena.do_ria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, 1980.
Ã disposição do Sistema Económico LatinoAmericano (SELA), Rio de Janeiro, 1982/86.
Cônsul de Terceira Classe, 9 de novembro de 1948.
Segundo-Secretário, antiguidade, 6 de dezembro de
1953.
~
Primeiro-Secretário, merecimento, 6 de outubro de
1959.
Conselheiro, título, 28 de junho de 1962.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
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Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1978.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1948.
Assistente do Chefe do Departamento Político e Cultural, 1949.
Em licença, 1980.
Agregado, 1982/83.
Buenos Aires, Terceiro-Secretário, 1950/53.
Buenos--Aires, Segundo-Secretário, 1953/54.
Washington, Segundo-Secretário, 1954/56.
Genebra, Primeiro-Secretário, 1961/62.
Genebra, Conselheiro, 1962/63.
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, 1963/66.
Bonn, Conselheiro, 1966.
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1966/67.
Bonn, Encarregado de Negócios, 1966.
Tõcfulo, Ministro-Conselheiro, 1967 (69.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1967 e 1968.
Rotterdam, Cônsul-Geral, 1970(76.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1977 (79.
Londres, Chefe da Chancelaria e do Setor Bilateral da
Em baixada, I 977.
Londres, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979.
I Congresso Brasileiro de Filosofia, São Paulo, 1950
(participante).
Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Argentina,
1954 (membro).
Ã disposição do Presidente da Argentina e do Presidente da Bolívia em visita ao Brasil, 1956.
Ã disposição do Presidente do Paraguai em visita ao
Brasil, 1957.
VII Perfodo de Sessões da CEPAL, La Paz, 1957
(membro).
Reuniões do Comitê dos "Vinte e .Um" OEA,
Washington, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho para Estudos Económicos da
Operação Pan-Americana, 1958.
XIV Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1959 (membro).
À disposição dos técnicos do Instituto de Tecnologia e
-da PETROBRÁS na Missão do GrUpo da Borracha Sintética aos Estados Unidos, 1959.
Reunião da Consulta sobre Demanda de Polpa e Papel da ONU para a FAO, Roma, 1959 (membro).
Comitê provisório do Estudo sobre o Comércio dos
Têxteis de Algodão, Genebra, 1961 (representante).
Comitê das Partes Contratantes do GATT sobre Restrições Quantitativas para Proteçào do Equilíbrio doBalanço de Pagamentos, Genebra, 1961 (delegado).
XIX Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra. 1961 (delegado).
li PeriodO de Sessões da Conferência da ONU sobre o
Açúcar, Genebra, 1961 (delegado).
Conferência Internacional do Trigo, Genebra, 1962
(delegado).
Comitiva do Ministro de Estado em visita à Polónia,
Moscou, Budapeste e Bucareste, 1962 (membro).
Grupo Técnico de Compensação Financeira, Ge·
nebra, 1962 (representante).
XXXIV Sessão do Conselho Ewnômico e Social,
ONU, Genebra. 1962 (membro).
XX Sessão do Comit~_ Executivo e XVIII Sessão do_
Conselho do CIME, Genebra, 1962 (delegado).
IIl Reunião do Comitê Preparatório da Conferência
d<! UNCTAD, Nova Iorque, 1964 (delegado suplente).
XIX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1964 (membro).
Conselho de Segurança do Comitê ad hoc nos estudos
das sanções à África do Sul, 1964 (delegado).
Reunião do Grupo de Preços e Quotas_do Cacau, 1965
(membro).
Reunião da Junta de_Comércio e Desenvolvimento,
Nova Iorque, 1965 (chefe).
Comitê Especial de Preferências, UNCTAD, 1965 (representante).
_
__
_ __ _
XXI Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1966
(membro).
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
O Embaixador Oscar Soto Lorenzo Fernandez se encontra nestu data no exercício de suas funções junto ao
Sistema Econômico Latino-Americano.
de
Secretaria de Estado das Relaçõ_es_ Ex.teriores,
de 1986. -:- P~ulo Monteiro Lima, C]1efe do
Departamento do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!<:>-Secretário.
São lidos os seguintes
T

PROJETO DE LEI
N• 201, de 1986
Altera o- art.-2'1 da Ler n<:> 6.717. de 12 de no,·embro
de 1979, que autoriza modalidade de prognósticos da
Loteria Federal regida pelo Decreto-lei n~ 204, de 27
de fc,·ereiro de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' O art. 2<? da Lei n'~6.717, de 12 de novembro
de 1979, passa a ter a seguinte rodação:
""Art. 29 O resultado líquido do concurso de
prognósticos, de que trata o artigo anterior, obtido
depois de deduzidos do valor global das apostas
computadas, as despesas de custeio e de manu·
tenção de serviço, o valor dos prêmios, a cota de
previdência social de 5% (cinco por cento), e a cota
de 3% (três por cento), de recursos para o Setor de
Segurança Pública do DF e dos Estados, incidente
sobre a receita bruta de cada sorteio, destinar-se-â
às aplícações previstas no item II do art. 3<? da Lei n<?
6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade
para os programas de projetas de interesse para as
regiões menos desenvolvidas do Pafs."
Parágrafo único. O acr~çimo de 3% (três por cento)
de recursos para o setor de Segurança Pública de que tra~
ta o artigo anterior será dividido entre o DF e os Estados
da Federação para serem utilizados no aparelhamento e
na aumento de contingente das respectivas Policiais civis
e militares.
Justificação
O eminente Senador João Calmon, com a sensibílidade e lucidez que caracteriz._am sua atuação parlamentar,
detectou o estudo de abandono em que se encontrava a
Educação no Brasil, tendo, em conseqüência, elaborado
a Emenda Constitucional n9 24/85, que veio a ser aprovada, dotando aquele importante segmento da vida nacional de dotações mais condizentes com sua expressão e
magnitude. Gostaríamos de fazer o mesmo, no tocante a
outro setor, igualmente importante e também em estado
de indigência. Trata-se da segurança pública, que vem
sendo relegada a plano secundário em detrimento da dig·
nidude e da tranqüilidade de nossos concidadãos,
transformando~se em verdadeira calamidade no âmbito
nacional, com repercussões até no exterior, onde o Brasil
é apontado como um dos países mais violentos e inseguros do mundo.
Acontece, entretanto. que as dificuldades de obter
quorum com a proximidade das eleições- que se avi:rinham e ·a nova Constituição, que deverá ser elaborada
no próximo ano, desaconselham a apresentação de
emenda constitucional, a esta altura. Tolhido pelas res·
trições ao livre exercício da iniciativa de projetas que
·êriem despesas, pela atua\ sistemática,- só nos restou a alternativa de propor uma medida de carâte_r__ paliativo
que; es(amos certo, contribuirá para atenuar a dramática
situação reinante.
O fato é que as polícias estaduais, totalmente desp.reparadas, além de desprovidas de pessoal e armamento,
vêm contribuindo, pela inércia ou incapacidade, para incentivar a crlminalidade, criando um quadro verdadeiramente. caótico, em que o cidadão, inerme e apavorado, é
assaltado, violentado e humilhado impunemente, em
plena luz do dia. na maioria de nossos centros urbanos.
Por tudo isto, resolvemos submeter ao exame de nossos
eminentes pares presente proposição, que, pelo menos,
dimininuirá a violência e a onda de assaltos.
Sala das Sessões. 16 de setembro de 1986.- Raimundo
Parente.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 391, de 1986
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a retirada, para ree-

xame, do Projeto de Lei do Senado n9 107, de 1986.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeriM
menta lido será publicado e incluído em Ordem do Dia,
nos termos do disposto do art. 279, II, alínea c do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hâ oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P_residente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, publicou o Jornal do Brasil um artigo
do conhecido jornalista Ricardo Nolrat, em que fazia pequeno retrato- era também um auto-retrato- do Ministro Antônio Carlos Magalhães. Nesse retrato, ele invocava um depoimento do próprio Ministro, feito há algum tempo, no qual o Ministro dizia que havia ganho as
eleições de 1982 trazendo _numa mão o chicote e na outra
mão o dinheiro. E lamentava que no momento esses dois
instrumentos não estivessem inteiramente nas suas mãos,
embora afirmasse que o Governador derramava generosamente recursos__ do Estado para a eleição do Sr. Josaphat Marinho. Entretanto, mostrava-se tímido no uso
do chicote, coisa que lamentava.
Pois bem, Sr. Presidente, não sei se foi sob o estímulo
dessa evocação que jã anteontem, numa pequena localidade da Bahia, durante o percurso da campanha do candidato Dr. Waldir Pires, houvesse a tentativa de perturbar _o comício que ele ali realizava, inclusive com homens
armados. Os jornais da Bahia, de hoje, estampam fotografias inequívocas em que se vêeril os perturbadores da
ordem, pessoas ligadas ao situacionismo local, com revólveres na mão, procurando impedir a manifestação do
povo em favor do Dr. Waldir Pires.
Não quero dar dimensão maior ao fato, entretanto,
desejo que ele fique registrado. ~. aliás, um- contraste
com a maneira por que tem corrido atê hoje a campanha
eleitoral da Bahia, feita em clima de entusiasmo mas de
paz. Entretanto, na medida em que sentir cada vez mais
a proximidade da derrota, é possfvel que o Sr. Antônio
Carlos Magalhães queira voltar àqueles métodos de 82,
isto é, do chicote em uma mão e o dinheiro na outra.
Não acredito, estou certo disso, que possa ter qualquer
influência no resultado final da eleição baiana jâ perfeitamente definido, como têm mostrado as sucessivas pesquisas publicadas pelo jornal O Globo, que dão ampla
vantagem ao Sr. Waldir Pires. Mas nem por isso devemos silenciar diante de um fato tão lamentável quanto
esse ocorrido no pequeno município do sertão baiano
João Dourado, mas que pode ser o infcio de um processo
de violência da maio_r_ arbitrariedade para intimidar o
eleitorado vitoriosO -da Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.
O SR.JAMIL HADDAD,(PSB- RJ. Pronuncia o se~
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Avizinham-se as eleições e quero, por iSSo~ deixar bem
esclarecido, mais uma vez, o pensamento do Partido Socialista Brasileiro a respeito do momento político.
O que está por vir não é uma assembléia cOnstítuinte,
na sua acepção exata, no seu sentido verdadeiro, no seu
conceito tradicional. O que está por chegar é apenas um
novo Congresso que vai reformar a Constituição. Os poderes desse novo Congresso lhe foram conferidos pelo
atua!, em fim de mandato.
A Emenda convocatória atribuiu até aos Senadores
eleitos em 1982 poderes constituintes. Estou a cavaleiro
para essa críHca, porque o mandato que exerço decorre
das urnas de 1982.
E dizer~se, Sr.'Presidente, que tudo poderia ser tão diferente se uma consulta ao povo se tivesse realizado.
Já se recorreu neste País ao plebiscito e estou certo de
que o objeto da indagação submetida ao eleitorado na-

quela ocasião não revestia a mesma importância qUe a
convocação de uma assembléia constituinte.
Mas, se não se quis uma consulta isolada, ou se não se
perl"SOU nisso, por que, então, não se determinou, ou não
se pretendeu, ao menos, que a indagação ao eleitorado,
sobre se ratificava ou não oS poderes constituintes aos
candidatos a serem escolhidos, se fizesse conjuntamente
com o voto a esses candidatos, na mesma cédula?
A ausência da manifestação popular sobre a natureza
e finalidade dessa assembléia, que aí vem, lhe retira a
marca da legitimidade que deveria ostentar.
Por outro lado, Srs. Senadores, em várias oportunidades, manifestei, desta tribuna, temores pela simultaneidade das eleições para Governadores e Constituirites. O
fe-nômeno só prejudica precisamente o pleito de maior
significação, aquele em que vão ser eleitos os redatores
da nova Lei Magna.
A coincidência das eleições - forçoso é proclamá-lo
-serve tão só ao conservadorismo. Para eleger governadores, o PMDB tem de fazer alianças. Ele dispõe, para
isso, das vagas para o Senado, duas por Estado, vagas
que vêm entregando a seus aliados da direita. Na supo~
sição de que contam com o voto urbano, fazem todas as
concessões ao voto rural.
E assim a eleição majoritária de governadores caminha para determinar as eleições para o congresso constituinte.
Precisamos estar alertas e recolher as lições do pã.ssaclo. Não podemos permitir que 1987 seja a simples e monótona repetição de 1967- a promulgação de uma nova
Carta, esta como aquela, sem as bases de legitínüdade
que lhe assegurem juridicidade e força.
Existe, porém, uma forma de salvar o projeto. E
submetê-lo à legitimação da soberania popular.- EstOu
com o pensamento aqui voltado para milhões e milhões
de patrídos que querem ver o Brasil definitivamente nos
trilhos da normalidade democrática, com uma Constituição duradoura e respeitável.
Não tenhamos ilusões. Para que o povo reconheça na
vindoura Constituição o código poHtico e jurídico das
suas liberdades, para que nela enxergue o estatuto dos
seus direitos essenciais, é necessário que o -texto elaboraM
do, antes de promulgado, seja apresentado ao sufrágio
dos cidadãos, mediante referendo.
Sem esse referendo, ratificador da obra dos constituin~
tes, e que fará desaparecer as deficiências do ato convocatório, a Nação jamais estará identificada diretamente
com a· sua Lei Maior.
Tenho para mim que o instituto do referendo, pelo seu
elevado alcance político e democrático, deve ser perfilha~
do peta nova Constituição, a fim de ser utilizado no julgamento das reformas constitucionais.
Sr. Presidente, são mais de vinte os partidos que concorrem ao pleito. No entanto, a lei, quanto à propaganda, privílegiou as grandes agremiações. A distribuição
do tempo gratuito na televisão far-se-á de modo muito
menos equitativo do que na época em que imperava a
malsinada Lei Falcão.
As eleições serão, para o poder econômico, uma festa,
que consumirá muitos bois, podendo economizar muita
terra, improdutiva de preferência.
Mas não se trata apenas da UDR. Repentinamente
despertos de seu sono cívico, os empresários de todas as
modalidades decidiram participar do processo como
candidatos. Não deixarão, porém, de financiar outros,
como sempre fizeram.
9 custo das campanhas tornou-se astronómico. Na
verdadê, se o poder econômico facilita a vida dos empresários, afasta, ainda, das eleições, os que não podem
fazer-lhe concorrência. E estes são quase todos os que
não _estão em suas contas.
Sr. Presidente, chamarei a todos esses aspectos que
abordei de preliminares. Nós socialistas lutaremos para
transpôMlos. Não podemos - e esse nunca foi nosso
comportamento- permanecer na atitude contemplativa
das esfinges diante da passagem da caravana dos faraós.
Há muito o que fazer.
Encerro estas considerações, comprometendO~me a
voltar à tribuna para tratar de medidas que poderão ser
úteis no esforço de conter o processo de domínio do
novo Congresso.
Sr. Presidente, aproveito os últimos minutos que restam do meu tempo para fazer um apeló às Lideranças do
Governo, nesta Casa, jâ que o Presidente José Sarney
lhes deu um "puxão de orelha", dizendo que o Senado
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Federal não haVflCvotado a lei referente à suspensão e
execução de sentença de ações de despejo, nesta Casa,
porque o Senado não se reuniu e já que estamos no esforço concentrado, faço, neste momento, apelo às Lideranças dO Gõverno, nesta Casa, para que assinemos a urgência, urgentíssima para a aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n~ 28 de 1986, de iniciativa do Senhor Presidente_ da República, que susta a execução de sentença em
ação de despejo e dá outras providências.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que me cumpria deixar neste momento consignadas nos Anais desta
Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma
breve comunicação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A minha intervenção é apenas para fazer um apelo às
lideranças, a fim de que incluam na Ordem do Dia dos
trabalhos desta sessão o Projeto n' 302/85, do Senado,
que declara de utilidade pública o Clube de Radioamadores do Rio de Janeiro, e o Projeto de Lei da Câmara n'
129, de autoria do nobre Deputado Pacheco Chaves, já
aprovado naquela Casa, que inclui a dona-de-casa entre
os segurados facultativos da Previdência Social.
Acredito que as lideranças acolherão esses apelos e teremos oportunidade, neste esforço concentrado, de votarmos essas duas proposições. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (,José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores:
Transcorreu, no último dia 10, o Di~_da Imprensa. InM
felizmente, não foi possível, naquela ocasião, fazer o necessário registro do apreço que todos temos por essa Instituição tão fundamental para as liberdades da vida de
wn país. Mas, se podemos nos socorrer na frase do poeta, "nunca é tarde, nunca é demais", b por essa razão
que venho hoje a esta tribuna, manifestar, em nome de
meu partido, o Partido da Frente Liberal, e no meu pcsM
soalmente, reconhecimento ao inestimável serviço que a
Imprensa presta à vida nacional.
Diziã. Rui Barbosa que "a Imprensa não representa
~emente uma liberdade de caráter individua!: é um direito de ordem pública. Num País onde todos os poderes
emanam do povo, onde a autoridade pública se transmite pelo escrutínio da Nação para os seus representantes,
a Imprensa constitui elemento necessário da ordem soda!, um princípio orgânico na existência das instí~
tuições".
Esse papel da Imprensa, destacado pelo eminente ho~
mem público brasileiro, será evidenciado em toda a sua
extensão no próximo ano, quando da realização da Assembléia Nacional Contituinte. Nesse momento delicado
e, ao mesmo tempo, rico da vida brasileira, quando um
grupo de representantes da Nação estiver reunido para
decidir de que modo as instituições nacionais se organiM
iarão, lá estará ela, vigilante, informando a todo o País
sobre as decisões a respeito de seus destinos. Constituirse-á, portanto, na mais importante guardiã das liberdades do povo e do futuro nacional, desempenhando_ a sua
função de elemento fundamental da ordem social e sendo princípio orgânico na existência das instituições,
como queria Rui.
Não preciso aqui, nesta Casa do Poder desarmado,
que tem como fonte de força permanente a Imprensa,
alongar-me em dissertações sobre a sua importância. Estar_ia falando do que Nélson Rodrigues chamou de "óbvio ululante" para uma platéia pouco indicada. Não deM
seja, contudo, que a brevidade de minha fala seja tomada em conta como proporcional ao valor que atribuímos, nós, parlamentares, à atividade da Imprensa. Sabem osjornalistl!S que "escrever"- como ensinava Carlos Drumond de Andrade - "é a arte de cortar palavras". Estou certo, assim, de que os profissionais da Imprensa saberão compreender minha concisão e objetividade.
Assim sendo, quero reiterar em nome cjo Partido da
Frente Liberal e em meu nome, toda a admiração que te~
mos por essa instituição, pelos empresários e profissionais que dela fazem o Quarto Poder.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. P~.f.SlO.f.Nif. (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hclvídio Nunes.

O SR. HELVíDIO !';UNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte díscurso. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No _dia 26 de junho deste ano, enderecei à Mesa um
Requerimento que recebeu o n~" 2 r2.
Por intermédio desse Requerimente, baseado no art.
2J9, item 1, alínea a do Regimento ln terno, solicitei informações ao Poder Executivo. As informações estão
consubstanciadas em dóis itens:
I) dos 140 milhões do dólares de empréstlmo ao Estado do__ Piauí, autorízado pelo Senado Federal em fins
de 1984 e meados de 1985, nos valores respectivamente
de 80 milhões de dólares e 60 milhões de dólares, qual o
montante já coritrat:ido e desse valor qual a quantia já liberada?
2) dos trinta milhões de dólares de empréstimo ao
Estado do Piauí, realizado sem autorização do Senado
Federal, qual o montante já contratado e qual a quantia
liberada?
-Uma semana após a apresentação do requerimento, a
Mesa do Senado dirigiu expediente ao Senador Marco
Madel, digníssimo Ministro de Estado, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, solicitando fossem a dotadas as medidas necessárias a fim de que as informações rogadas fossem transmitidas a esta Casa e,
conseqOentemcnte, ao rogante.
Ora, Sr. Presidente, 26 de junho, julho, ugosto,setembro ... Estamos hoje no dia 16 desetembrQ~Há quase
três meses essa solicitação foi pedida ao Ministêrio da
Fazenda. Supõe-se, Sr. Presidente, que o Ministério da
Fazenda seja um Ministério organizado. f: de supor, Sr.
Presidente, que essas quantias em dólares só poderão entrar no Brasil com a autorização e o controle do Ministério da Fazenda, dirctamente ou através do Banco Central. Não se justifica, por con_seguinte, Sr. Presidente,
que depois de três meses ofício do Senado Federal, o ofício do Poder Legislativo coniiiuie-sem:· ieSpcistã.
Que o MiniStêiío-POSsa tef alguma razão para não informar ao Senador, nem isso eu posso admitir, Sr. Presidente. Agora, que o Ministédo- da Fazen-da, por omissão, pratique um ato de desapreço ao Senado _Federal,
não.
Não há justificativa para isso.
Aqui estou, Sr. Presidente, não para solicitar a V. Ex'
que repita o ofício. Não, absolutamente& Estou pedindo
a V. Ex•, que vez por outra, para satisfação geral desta
Casa, ocupa a Presidência da República, em carâter interino, que, numa dessas ínterinidades,faÇa CU.iliprír aquilo
que é dever do Poder Executivo: fazer e realizar. São informações simples. Esses recursos foram autorizados
mediante uma solicitação do Ministério da Fazenda.
O Minlstêrio da Fazenda fez o ofício e o Senhor Presidente da República solicitou ao Senado Fedefal autorização para a aprovação, A aprovação foí concedida pelo
Senado Federal. O Senado Federal atendeu à solicitação
do Ministério da Fazenda e esses recursos só podem entrar no país; COmo jâ disse, com o pleno conhecimento
do MinstériO--da Fazenda, com o pleno conhecimento
das autoridades do Poder Executivo,
De maneira que, Sr. Presidente, fica feita- -ma-is uriia
vez a reclamação, já agora dirigida também em caráter
pessoal a V, Ex•, numa de suas interinidades, que V. Ex•
determine o cumprimento, porque, assim fazendo, V.
Ex~ estará também prestigiando a Casa que, para gáudio
de todos nós, preside. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador Hcivídio Nu_nes, mesmo nao tendo V. Ex• solicitado
a esta Presidência que reitere a remessa, por parte do Poder Executivo, das informações solicitadas, informamos
a V. Ex• que iremos providencíar, como Presidente do
Senado Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli,
que falará pela liderança do PFL.
O SR. CÀRLOS CHIARELLI (PFL - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria, nesta oportunidade, de pedir a atençãO desta
Casa para -um fato que reputo da mais extrema gravidade, que pode ter repercussões a nível nacional, que pode
ter implicações no próprio processo polftico-eleitoral
brasileiro e que pode ter conseqüências, das mais sérias e
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das mais graves, no desdobramento da campanha
político-partidária-eleitoral que se trava em todo o País e
de cujas conseqOências e decisões, obviamente, depende
a própria democracia brasileira, e de cujas conseqUências
haverá de depender tambêm a própria composição-da futura Assembléia Nacional Constituinte, cujos encirgos,
deveres e atribuições todos nós conhecemos e indentificamos.
Transcrevo, aqui, alguns documentos que me chegam
às mãos, nesta oportunidade.
Leio:

Assina: Janini da Conceicão Fern. Testemunhas:
Professoras: Maria Edith Borba da Silva e Arley
Tadeu.
Evidentemente que vou fazer a juntada desses documentos mas, antes: disso, peço encarecidamente a
atenção da Presidência da Casa, gostaria que ficássemos
atentos,. posto que as pesquisas de opinião pública ocorrentes neste momento podem, inclusive, pela forma do
seu desdobramento, induzir ao resultado que elas previamente entendam que .seja o mais adequado que venha a
ocorrer.
Na medida em que se reafirmam números, na medida
em que se artificializam resultados, na: medida em que se
estão maquiando depoimentos para torná-los adequados
a um determinado propósito que podemos inferir, mas
não podemos afirmar, sinto-me no dever, não só de Senador e de Líder Partidário e menos de candidato, mas
de cidadão brasileiro e de eleitor, de fazer este registro
nesta Casa.
Não tenho, Sr. Presidente, por escopo, neste momento, acusar de maneira definitiva a quem qUer qUe seja.
Sempre paute-i minha postura por uma' linha de
equilíbrio e de sensatez. Não serão os números mais favoráveis, menos favoráveis Cífci.tnStiffcialmente de uma
pesquisa que haverão de mudar o roteiro de uma campanha, a expectativa de vitória, o desempenho políticopartidário. Mas não posso calar-me diante da hipótese
de que esteja sendo atraiçoado o eleitor brasileiro, de que
esteja sendo dada uma verdadeira bofetada na nossa democracia, e de que se esteja criando, artificialmente,
atravês de mecanismos indutores, resultados previament~ estruturados, antecipada arquitetad_os para levar a
uma solução por meio da massificação de opinião pública.
O que é fundamental nesta hora? É que desta Casa,
que é um pulmão democrático de uma representação expressiva do Parlamento nacional, se erga uma voz, e
muitas outras vozes, e todas as nossas vozes tenho a certeza,_ para exigir providências relativas a denúncias desse
tipo, que já ê de domínio público no Rio Grande do Sul,
identificando 5, 8, 10 pessoas, médicos, professores, empresários, militares à nível de olicíalato, aposentados, todos eles assinando depoimentos com registro em carN
tório; uma denúncia em que se corrobora com a declaN
ração pr-estada pelo próprio Gerente Regional do Instituto de Opinião PÚ-blica aqui envolvido, que na mesma
entreviSta de hoje de manhã assegurou que nessa cidade,
nessa hora, havia pesquisa desse órgão. Portanto, as suspeitas _iá avançam no plano dos indícios muito sérios.
Não seria eu quem viria aqui fazer acusações vazias, mas
não me posso calar, nem me omitir como cidadão e demoCrata-para que nós, todos nós, de maneira suprapartidária e nci intuito, inclusive, de elucidar esse fato, que
__fuJo como gaúcho preocupado com meu Estado, mas
que pode- não digo que haja- ter ramificações muito
sérias no restante do País, posto que o órgão de opinião
pública que realiza esta pesquisa é o _mesmo que realiza
em outras tantas localidades e em todos os Estados brasileiros.
E é para preservar a integridade, a integralidade de
tendência, que deve ser livre e espontânea do eleitorado,
que cabe agora este registro, que não é queixa nem lamento, que ê aviso prêvio, que é tomada de posição, no
sentido _de_assegurar de certa forma o livre direito de manifestação do eleitorado brasileiro, sem pressões, sem
compressões, sem deturpações, sem anomalias de informação. Eessa a nossa pretensão e é esse o nosso esforço;
que não se eleve o processo de ludibriar a tal ponto em
nome do interesse, não sei bem de que, por atitudes inescrupulosas, não sei bem nascidas de onde, e com vantagens media tas ou imediatas de quem quer que seja a conseqUência de acabar por inviabili1.ar um processo democrático que nasce e que tem a sua substância essencial na
seriedade do pleito.
Se nós não tivemos um pleito livre dos vfcios de vontade, se nós não tivermos assegurado ao eleitor o direito de
opção que seja feita sem quaisqUer mecanismos prévios
de comunicação social e de psicologia social, nós estaremos apenas fazendo um pleito formal e não uma eleição
na plenitude da sua idoneidade, da sua autonomia e da
liberdade de escolha do eleitor.
Gostaria nesta hor,a Sr. Presidente, de que servisse
essa manifestação, ínclusive como um registro de alerta a
uma organização com a seriedade, com a credibilidade,
com a idoneidade da Rede Globo, que obviamente: cuida

Excelentíssimo Senhor
Senador Carlos Alberto Chiarem
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Levo conhecimento vossência que jornalista Rogêrio Mendelski, em seu programa na Rádio Pampa, hoje dUs lO às 11 horas, fez grave denúnda sobre
fraude pesquisa IBOPE neste Estado, calcada em
declarações que leu ao microfone, prestadas por diversas pessoas. cujas firmas foram reconhecidas por
autenticidade no tabeJionato de Taquari, cidade
onde ocorreram os fatos, conforme s_egue:
Vou ler apenas dois desses termos de declaração, para
não ser fastidioso!
Termo de Declaração
Aos doze dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, nesta cidade de Taquari,
eu, Antônio Carlos Marques Pereira, declaro os fatos ocorridos por ocasião da realização de pesquísa
do IBOPE, na qual fui escolhido pelo entrevistador,
no dia cinco de setembro do ano de mH novecentos e
oitenta e seis, nesta cídade, na sede de meu estabelecimento comercial, o Posto Essa, na rua Lautert Filho, 2760, quando deu-se o seguinte: "O entrevista-dor, um rapaz moreno, magro; de mais ou menos
1,70 metros de altura, cabelos lisos, formulou as
perguntas constantes do formulário, atê o momento
- -em que surgiu a pergunta: em quem o senhor votará
para o Governo do Estado?, ao que respondi: Aldo
Pinto. Foi neste momento a minha surpresa ao ouvir do entrevistador: para o Aldo Pinto já tem muitos votos e eu preciso garantir o meu emprego, o
meu pão-de-cada-dia. Oito isto, ele inutilizou o formulário e saiu dizendo que iria procurar alguém que
fosse votar no PMDB, pois para os outros partidos
já havia votos suficientes:~ Ao afastar-se, ó entrevistador encontrou o Sr. Manoel Braulino da Silva, residente na rua Sete_de_Setembro nl' 1265, Taquari, e
o convidou a prestar entrevista, porém, ao sabe-lo
também simpatizante da candidatura Aldo Pinto,
-disse-lhe o mesmo que havia dito a mim e saiu vísivelmente irritado.
Taquari, 12 de setembro de 1986.
Assinam com firma reconhecida por autenticidade:
Antônio Carlos Marques Pereira
!\:Ianocl Braulino da Silva.
Outro termo de declaração.
Termo de declaração
Aos doze dias_ do mes de setembro do ano de
mil novecentos e oitenta e seis, nesta cidade de
Taquari, eu, Janine Conceição Kern, deciaro os
fatos acontecidos por ocasião da realização de
pesquisa do IPOBE, na qual fui entrevistada no
dia cinco de setembro do ano de mil novecentos e
oitenta e seis, nesta cidade~ no predio da escola esladual Barão de Ibicui, quando ocorreu o seguinte: "o entrevistador do IBOPE, um rapaz moreno, magro, cabelos lisos, de mais ou menos 1,70
metros de altura, formulou todas as perguntas
constantes do formularia e, ao final, disse-me que
o candidato ao qual eu destinaria meu voto, o Senador Carlos Alberto Chiarelli, estava muíto mal
posicionado nas pesquisas e que, certamente, seria derrotado na eleição. "Minha ficha, facilmente identificavel, pois o entreviStadOr colocou nela
o meu nome, endereço e felefone. O fato aqui narrado foi presenciado por diversas professoras da
escola, dentre elas a profA Maria Edih Borba da
Silva, que tambem assina este documento.
Taquarí, 12 de seteinbro de 1986.
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vigilantemente de uma postura imparcíal, e para que ela
possa, através de sua própria mecânica de controle interno, preocupada permanentemente com resultados isentos, equilibrados e sérios, acompanhar certas deturpações que, suspeita-se, eStejam a ocorrer, e se confirmam estejam ocorrendo em certas áreas do Rio Grande
do Sul, para não generalizar, e ao próprio IBOP, de que
não tenho razões para fazer impugnações nacionais, nem
tenho aqui o propósito de fazer condenações prévias e
expressas. Chamo a atenção, nesta hora, para que se busque averiguar criteriosa, vigOrása e seriamente, a fim de
que o próprio organismo, o próprio Instituto de Opinião
Pública não venha a ter o seu conceito danificado, maculado, de forma irreversíveL Porque perdida a credibilidade, no caso de uma pesquisa eleitoral, perder-se-â a credibilidade em toda a atividade que a organização empresarial esteja a desdobrar. Essa é a nossa preocupação.
Não estamos aquí·a secundar a denúncia pela denúncia, não estamos aqur·a procurar resultados favoráveis
para "a" ou "b", mas não estamos aqui para nos calar
ante a perspectiva dessa mecânica comprovada originâria e preliminarmente, que pode 11:os estar levando a
uma situação de extremo perigo em termos do resultado
idóneo de um processo eleitoral. Trata-se da denúncia de
jornalistas, com documentos comprovados por râdio, televisão e jornal, e que a levará, seguramente, às últimas
conseqOências com a documentação farta que tem em
seu poder. Nós vamos acompanhar a questão e nós vamos pedir a esta Casa que acompanhe com o zelo, com o
cuidado, que se requer neste momento, registrando, renovadamente, a nossa preocupação com uma situação
que possa ser, acima de tudo, uma mecânica induzida
por interesse escusas, através de anómala postura e por
agentes corruptos para, na verdade, denegrir e inviabilizar a democracia brasileira que precisa ser preserVada. E",
mais do que isso, nós temos o dever como Senadores da
República de salvaguardar o eleitor brasileiro, o cidadão
brasileiro que não pode em hipótese nenhuma se ver induzido por terceiros interesst!íios, que são seguramente
vinculados a mecanismos suspeitos e a vantagens indecorosas e que querem dessa maneira, usando artificialmente algo muito sério e idóneo que é uma pesquisa, quando
se tem um universo adequado de pesquisados, quando se
tem a avaliação científica adequada, quando se faz a
ponderação correta na montagem dos resultados e quando se informa rigOrosamente aquilo que se colheu, nós
queremos por isso, em nome desse cidadão índefeso ante
tal divulgação, levantar esse brado de protesto e, mais do
que isso, regiStrai esse fato de extrema preocupação e de
graves conseqüências.
O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI- Com muito prazer.
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Carlos Chiarem, na sessão de ontem, me pronunciei a respeito das
prévias no Estado do Rio de Janeiro. Lembra-se V. Ex•,
como Líder do PFL, que, quando se debateu o problema
da legislação eleitoral apresentei uma emenda para que
os resultados das pesquisas não pudessem ser divulgados
trinta dias antes do processo eleitoral e fazia, naquele
momento, aquela emenda com a certeza de, fatos ocorridos em 1982 no Estado do Rio de Janeiro, quando jã no
mês de setembro tínhamos a certeza de que o Go'lerna·
dor Leonel Brizola tinha 14 a 15% dos votos do eleitorado, as préviaS ditavam apenas 3%. Naquele momento,
havia uma tentativa de polarização entre a D' Sandrà
Cavalcante e o Sr. Miro Teixeira, e, neste momentO, o
mesmo ocorre dentro do Estado do Rio de Janeiro. Há
uma manobra no sentido de uma polarizaÇão entre o brizolismo e o antibrizolismo dentro do Estado do Rio de
Janeiro, tentando, com uma progranda subliminar, condicionar o eleirorado para essa disputa, como se não valesse para o eleitor o voto naquele que ele julgasse melhor. Neste momento, congratulo-me com V, Ex' porque
V. Ex' reitera com provas o pronunciamento por mim·
feito ontem nesta Casa. Há um fator sério, nobre Senador Carlos Cbiarelli; é que eles colcoam nas pesquisas do
Estado do Rio de Janeiro que 70% do eleitorado está indefinido. Essa é a grande manobra. Quando falam que
70% do eleitorado estâ indefinido, o resultado final pode
ser qualquer um. É uma tentativa de condicionamento,
propaganda subliminar, para levar o eleitor a uma radi~
calização, a uma polarização, evitando que ele conscientemente dê o seu voto a quem julge melhor.
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O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço a manifestação de V. Ex~ e reconheço rigorosamente as suas
preocupações antecipadas com essa situação que desejávamos e aguardávamos não viessem a acontecer. Infelizmente, não estou descobrindo nada, nobre Senador Jamil. Haddad, estou apenas, aqui, cutrtprindo com o meu
dever de dar conhecimento à Casa de algo que foi descoberto, e faço questão de registrar, por um jornalista independente, um homem vinculado aos rádios, jornais e televisão, cujo nome referi no texto- Dr. Rogério Mendelson- sem vínculo partidárío e cujos termos de ~cela
ração mostram bem que não há preferência por esse ou
aquele candidato, até porque eles são variados em termos de opções alternativas. Mas deixar de registrar o fato, ddxar de fazer essa comunicação, no momento em
que acredito ainda se possa sanear o feito e endereçar de
uma maneira adequada a situação, antes de que o irreal
se torne, por repetição, tendente a ganhar veracidade, é
um dever de todos nós e, por isto, sinto-me extremamente gratificado pela sua manifestação, reconhecendo as
suas posições precoces sobre o assunto.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS ciJIARELLI - Ouço, agora, com
atenção, o aparte de V. Ex~. nobre Senador Benedito
Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Carlos
Chiarelli, às vezes tenho a impressão de que grande parte
dos políticos brasileiros não convive com o eleitor, não
conhece a realidade do eleitor brasileiro tal a hipocrisia
da nossa legislação. Ternos legislado, nobre Senador, no
curso dos tempos, como se fôssemos uma supercivilização. O nosso preciosismo jurídico nos leva àquilo que
escritores, sociólogos têm insistido através dos tempos e
continuarão insistindo porque isso irá muito longe ainda, de que temos dois brasis: o Brasil das leis, o Brasil
teórico, o Brasil legal e o Brasil real. Se trabalhássemos
aqui no Congresso Nacional com os pés no chão e voltados efetivamente para a triste realidade brasileira, iríamos constatar que a grande maioria dos nossos eleitores
ainda vota com a preocupação de votar naquele candidato que vai ganhar. A grande maioria do povo brasileiro é
gente simples e mal esclarecida, sem um norteamento
ideológico, sem um leito partidário ideológico, essa é a
triste realidade brasileira. E num Estado, talvez, politicamente mais avançado, como o Rio Grande do Sul, ainda
atê há bem pouco tempo, onde os candidatos eram proibidos pelos seus correligionários de pagar atê o combustível que colocavam nos tanques de seus carros, haja
vista que o Senador Daniel Kriegel teve uma seriíssirria
dificuldade de comprovar o gasto dos cinco mil cruzeiros
naquela época, que era o que o candidato podia gastar,
porque ele não tinha recibos; o Rio Grande do Sul que
tem esse patamar de civilização, um contraste terrível
com o ·resto do Brasil, experimenta esse tipo de fato, registra esse tipo de fato que V. Ex• traz hoje à tribuna.
Agora, imagina V, Ex• o resto do Brasil, que está a anos
luz no tempo em relação ao estágio político-partidário
do Rio Grande do Sul, onde as águas realmente são divididas, onde hã duas ou três cOrrentes só e não há mais do
que isso. Pois bem, nobre Senador Carlos Chiarelli, vamos para essas eleições com um corolário de legislação a
mais complicada possível, como se estivéssemos realizado eleições na Suécia, em países altamente civilizados da
Europa, mas esquecendo. a realidade brasileira, que é essa, a de que o eleitor quer votar no candidato que vai ganhar. E para fabricar esse candidato que vai ganhar aí estão os institutOs de opinião manipulados por quem tem
dinheiro, Então, neste País temos a hipocrisia de impedir
que o candidato gaste o dinheiro dele, mas não impedimos que o Governo gaste o dinheiro do. povo fazendo
propaganda através da televisão. No caso do meu Estado, particularmente, temos notícia de um contrato milionário firmado pelo Governo do Estado com uma rede de
televisão, além da dele que funciona a pleno vapor 24 horas por dia, fazendo propaganda do seu partido e dos
seus candidatos. Nós temos lá uma empresa particular
com um contrato de 17 milhões de cruzados por mês,
vale dizer, essa rede vai ganhar o suficiente para ·comprar
"n" estações de televisão num curto período de seis meses fazendo promoção com o dinheiro do povo. Então,
vê V, Ex• o nosso nível cultural. O brasileiro tem muito
apego ao dinheiro atê entregá-lo aos cofres públicos.
Uma vez entregue aos cofres públicos o Governo pode
fazer dele o que quiser porque aí é dinheiro da viúva, aí
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pode ser jogado fora. E não tenho notícia de que o eleitorado tenha punido esse tipo de comportamento governa·
mental. Pelo contrário, quem está com o Governo, quem
está com os cofres públicos à mão, pode financiar, pode
gastar com os seus candidatos o que quiser gastar. E embutidos nos contratos, através das tais ernpreiteiras, estão, inclusiye, esse tipo de pesquisa a que V. Ex' agora
anuncia. Pois bem, Senador, vamos para uma constituinte a mais mentirosa possível porque os autênticos, os
idealistas, os româii.ticos, aqueles que pensam num Brasil melhor no amanhã, não terão vez nessa Constituinte
porque não têm os bilhões de cruzados para gastar a fim
de se elegerem, E o que é doloroso, há poucos dias um
Sacerdote da maior responsabilidade, o Arcebispo de
Fortaleza, veio de público dizer um absurdo, mas é um
absurdo que desgraÇadamente caminha para a retratada
realídade. Disse o Arcebispo de Fortaleza que nesta
campanha estão gastando o dinheiro roubado e o dinheiro qUe-varser roubado no futuro são esses os candidatos
que vão se eleger. Ora, Senador Carlos Chiarelli, esses
Ibopes da vida, esse tipo de pesquisa que aí está circulando, sem dúvida alguma, a nossa legislação hipócrita e
mentirosa, que não permite que um chefe político, um
líder partidário, só párque não é candidato, não pode
compafecer e recomendar os seus candidatos, mas permite coisas piores, como essa fabricação de resultados
artificiais para induzir o povo, que sabidamente só vota
em candidato que vai ganhar. !: doloroso, Senador Jos~
Fragelli, é doloroso. Estou muito à vontade, sabe V. Ex•
que não estou disputando eleição, estou muito a venta~
de, muito a cavalheiro, para colocar-me nessa posição,
nessas críticas, porque a maioria dos candidatos sequer
tem condição de se colocar contra esses absurdos. Se assim o fizessem, seriam crucificados diante da opinião
pública pelos meios de comunicação, porque ousaram,
como V. Ex' agora, com muita habilidade, com a inteligência que lhe caracteriza, faz a denúncia, mas sem sequer ousar ou poder ousar furar esse tumor putrefato,
que é a manipulação da opinião pública através do dinheiro, que eu não diria, como diz o Arcebispo de Fortaleza, dinheiro roubado, mas, Senador José Fragelli, di·
nheiro suado, dinheiro produzido por mãos calosas, dinheiro adquirido com dificuldades. Eram estas as minhas considerações. V. Ex' desculpe ter-me alongado um
tanto além do normal no aparte. Na realidade, o assunto
é momentoso e esse tumor precisava vir a fundo. Para·
béns a V. Ex•.
O SR. CARLOS CHIARE LU- Registro a manifeStação do nobre Senador Benedito Ferreira, apenas fazendo questão de dizer que não posso me vestir com penas
de pavão. O Senador José Fragelli, a quem V. Ex• se dirigiu constantemente, é o nosso ilustre Presidente e eu sou
um morlesto partícipe do plenário.
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELL!- Ouço o nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto - Senador Carlos Chiarelli, ouvi atentamente as denúncias feitas por V. Ex'
acerca da atuação do IBOPE e do GALLUP, ou seja,
das instituições de pesquisas de opinião pública deste
País. Posso falar de cátedra dessas duas organizações,
até porque, em 1982, e muitos jornalistas que cobrem o
Congresso Nacional podem dar seu testemunho, quando
pleiteava a candidatura de Senador pelo Estado do Rio
Grande do Norte, o GALLUP e o IBOPE davam uma
vitória" para os meus adversârios. Faltando 15 dias para
as eleições, eu ainda estava derrotado no Rio Grande do
Norte, tanto pelo GALLUP como pelo IBOPE. E oresultado, Senador Carlos Chiarelli, é que PMDB disputou com "3 candidatos, o PDT com 1, o PTB com outro, e
a soma de todos ainda ganhei por 82 mil votos, no Rio
Grande do Norte, todos juntos. Mas o GALLUP dava a
minha derrota, como também o IBOPE. Hoje, os dois
maiores cabos eleitorais de elite, neste País, chamam-se
IBOPE e GALLUP. E mais: publicitário que sou, atuel
muitos anos em agência de publicidade. Vendo e analisando todos os resultados das pesquisas apresentadas,
domingo, pela Rede Globo de Televisão, um pormenor,
um fato muito curioso chamou-me a atenção, eu não
analisei o fato como político, mas como publicitârio, foi
a reviravolta no Ceará. Um candidato que perdia por
dez pontos percentuais virou ejã estava com dez pontos
percentuais à frente. Ora, não tinha sido iniciado ainda o
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processo de programas de televisão e de rádio, como então um c-idadão poderia mudar um resultado tírando
lO% de desvantagem e alcançando mais fO% à frente'?
Veja V. Ex.~ que a coisa é manipulada, é fabricada, e o
IBOPE e o GALLUP hoje são duas instituições que
considero maléficas para o proce.-;so democrãtico deste
Pais. Quem ganha hoje no IBOPE é quem tem o maior
poder de·compra, é o poder econômico que está ali pagando pesquisas para que na verdade possa haver reviravoltas em vários Estados da Federação. Não se pode admitir, Senador Carlos Chiarelli, que um cidadão, nem no

Brasil, nem na França, nem nos Estados Unid_os e nenhum pafs do mundo, sem ter uma atuação marcante
junto à Opinião Pública, através de discursos, de pronunciamentos, de programas de governo, passar virar
um resultado eleitoral._ Digo isso, ao fazer esta análise,
sem nenhum interesse político no resultado do Ceará ou
no resultado do Rio Grande do Sul, se bem que gostaria
muito que V. Ex~. como companheiro, fosse Governador
~o Rio Grande_do -Sul, mas analiso aqui o fato_ polítiCo.
E que não hã como vírar um resultado ~--e digo isso
como publicitário - não há como virar um resultado
sem a participaçãodo cidadão através de canais de televisão ou de estações de râdio. Não houve nada. O inído da
programação na televisão foi agora, sábado. Como, então, explicar a virada'? Aí está, Senador. Quero dizer
para V. Ex• e para esta Casa, hoje ê muito mais futuro se
investir no IBOPE e no GALLUP como cabos eleitorais
do que você ter hoje os instrumentos de base. Você não
pode mais ser o político de base. Você não tem mais
como fazer a política de base, ir para o meio do povo
para a conquista do voto, porque tem o GALLUP e o
IBOPE para tolher essa sua atuação. Porque, príncípalmente, no Nordeste, ainda se vota em quem ganhar. Isto
não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Há influências, é o jogo psicológico. Então, Senador Carlos Chiarelli, IBOPE e GALLUP, os dois maiores cabos eleitorais de elites, e que vão, através_deste trabalho, Hquidar o
político de base, o político de liderança, porque esta
atuação é um trabalho de marketing muito caro e muito
bem pago. E só quem pode ter marketing político com o
IBOPE e GALLUP._s.ào_o_s_ poderosos, aqueles que têm
dinheiro.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Agradeço o aparte
de V. Ex• Gostaria de concluir esta intervenção dizendo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, em nome desses valores essenciais, da seriedade do processo, da lisura do
voto, da liberdade da escolha, da legitimidade do processo, nós pretendemos ir até o fim, doa a quem doer, essa
situação. Não fomos-nós que HYemos o mêrito de identificar e descobrir os fatos. Porém, temos o dever de dar
curso a uma fundada e documentada denúncia, até para
que se chegue com celeridade, como exige a dinamicidade do processo eleitoral, à iden-iificação de culpados e
inocentes, de fraudadores e de homens e mulheres que
estão sendo encaminhados para o processo do voto de
sedução vencedora. E não apenas no Nordeste, Senador
Carlos Alberto, e não apenas em Goiás, meu caro Sena~
dor Benedito Ferreira, em qualquer lugar do mundo a
tendência a uma vitória a:ntecipadamente definida é elemento de alta capacidade de arregimentação, ~ como
nós, antecipadamente, referíamos: se com três meses de
antecedência se passar a construir uma numerologia vitoriosa em favor do candidato A, seguramente no día da
eleição, se o" número não for exa_t<imente aquele, o candidato será provavelmente, vitoriõSO, porque o--pr-ocesso
indutivo, a força dos meios de comunicaÇão social, o
condicionanete da repetição com ar de credibilidade e
confiabilidade que vem do próprio percentuã.l do levantamente que_deveria ser científiCo, e qUe é té_c_nicamtinte
respeitável, volto a dizer, rião estou aqui a cometer a heresia de dizer que pesquisa não é um estudo de viabilidade sério, que fotografa i tendência de um mOmento, mas
desde que aqueles requisitos indispensáveiS da qualificação técnica, da idoneidade de levantamento, da correção de avafiação e da exatidão de divulgação sejam todos respeitados. Sem isso, pão é pesquisa, é propaganda
eleitoral indutiva, o que torna extremamente incorrcta a
postura, desleal, aética, e é contra isso que nos rebelamos. Não queremos fazer um julgamento definitivo.
Queremos registrar a coragem do jornalista que foi buscar os dados, que os denunciou e que os comprova. Queremos trazer a esta Casa esse fato, e queremos dizer que,
como cidadão, índependente da candidatura e fora de
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qualquer resultado favorável ou não, vamos exigir a apuração, chegando a autores, cúmplices, interessados e intereSseiro-s, para que- se- separe o joio do trigo. E se a denúncia não tiver a possibilidade da comprovação, seremos os primeiros a vir aqui dizer, de maneira clara, que
ela fora infundada. Mas, como estão a indicar os elementos preliminares - e não são tão preliminares assim são bastante sérios e, de certa forma, comprometedores,
a corroborar-se essa afirmativa, lembro aos Srs. Senadores, tomem cuidado porque podemos estar face a uma
nuvem radioativa que não apenas esteja trazendo malefí~
cios ao Rio Grande mas que pode estar- e seria lamentável que estivesse, nós temos que ter a cautela de estar
atentos distribuindo este mesmo tipo de malefícios por
todo o País.
Era isto o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CARLOS
CHIA RELU EM SEU DISCURSO:
Execelentissimo Senhor
.Senador Carlos Alberto Chiarelli
Liderança PPL Senado Federal
Brasília- DF

_YL- 288/16.09.86
Levo conhecimentO vossência que jornalista Rogerio
Mendelski, em seu programa na Rádio Pampa, hoje das
10 ás ll horas, fez grave denúncia sobre fraude, pesquisa IBOPE neste Estado, calcada em declarações que teu
ao microfone, prestadas por diversas pessoas, cujas ftrmas foram reconhecidas por autenticidade no tabelionato de Taquari, cidade onde ocorreram os fatos, conforme segue:
Termo de declaração
Aos doze dias do mes de setembro do ano de mil novecentos e oitenta seis, nesta cidade de Taguari, eu, Antonio Carlos Marques Pereira, declaro os fatos ocorridos por ocasião da realização de pesquisa do IBOPE, na
qual fui escolhido pelo entrevistador, no dia cinco de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e seis, nesta
cidade, na sede de meu estabelecimento comercial, o
posto essa, na rua Lauterte Filho, 2760, quando deu-se
o seguinte: "o entrevistador, um rapaz moreno, magro,
de mais ou menos 1,70 metros de altura, cabelos lisos,
formulou as perguntas constantes do formulário, até o
momento em que surgiu a pergunta: em quem o senhor
votara para o Governo do Estado?, ao que respondi:
A ido Pinto. Foi neste momento a minha surpresa ao ouvir do entrevistador: para o Aldo Pinto já tem muitos
votos e eu preciso garantir o meu emprego, o meu pãode-cada-dia. DítO isto, ele inutilizou o formulário e saiu
dizendo que iria procurar alguém que fosse votar no
PMDB, pois para os outros partidos já havia votos suficientes. Ao afastar-se, o entrevistador encontrou o Sr.
Manoel Braulino da Silva, residente ná it,ia sete de Setembro nl'. 1265, Taquari, e o convidou a prestar entrevista, porém, ao sabê-lo também simpatizante da candidatura Aldo Pinto, disse-lhe o mesmo que havia dito a
mim e saiu viSivelmente irritado.
Taquari, 12 de setembro de 1986. -Antonio Carlos
Marques Pereira, Manoel Braulino da Silva.
Termo de declaração
Aos doze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta_- e seis~ n-esta cidade de Taquari, eu, Janine Conceição Kern,--declaro os fatos aconteciaos por
ocasião da realização de pesquisa do IBOPE, na qual fui
entrevistada no dia cinco de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e seis, nesta cídade, no prédio da esco-_
la estadual Barão de Ibicui, quando ocorreu o seguinte:
"o entrevistador do IBOPE, um rapaz moreno, magro,
caOeios lisos, de mais ou menos 1. 70 metros de altura,
formulou tod-as as perguntas constantes do formulário
e, ao final, disse-me que o candidato ao qual eu destinaria meu voto, o senador Carlos Alberto Chiarelli, estava
muito mal posicionado nas pesquisas e que, certamente,
seria derrotado na eleição. "Minha ficha facilmente
identif1cável, pois o entrevistador colocou nela o meu
nome, endereço e telefone. O fat.o aqui narrado foi presenci<ldo por divt::rsõ:ls professoras da escola, dentre elas
a profa. Maria Edih Borba da Silva, que também assina
este documento.
Taquari, 12 de setembro de 1986. - Janine da Con~
ceição Kcrn.

Setembro de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.

1~'>-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 392, de I986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 329, de

1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murílo Badaró - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 393, de I986
Requeremos urgência, nos termos do art. 37 [, alínea
b, do Regimento Interno, para o Ofício S/22, de 1986,
relativo a pleito do Governo do Estado do Pará.
Sala das Sessões. 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDE:"'TE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na
forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18:30 horas, destinada à apreciação das seguintes matérias:
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~'
15, de 1985; e
-Projeto de Lei do Senado n~' 101, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- Presentes na
Casa, 39 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, da emenda da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nl' 135,
de 1986, de autoria do Senador Alfredo Campos,
que fixa o número de candidatos que os partidos
políticos poderão registrar nas primeiras eleições
para representação à Câmara dos Deputados pelo
Distrito Federal, tendo
-Parecer oral, proferido em plenário, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e. no_ mérito, contrário.

a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre me-sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:>-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 394, de I986
Nos termos do art. 387, inciso II, do Regimento Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para a
Emend<). da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nQ 135, de 1986, que fixa o número de candidatos que os partidos políticos poderão registrar nas primeiras eleições pai-a representação à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró - Jamil
Haddad.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação
o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, flca extinta a urgência e a
matéria retoma o seu ritmo normal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Votaç-ão, em turno único, do Projete. de Resolução n~' 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de

Setembro de 1986

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IJ)

Economia como conclusão de seu Pl;Lrecer n~> 409,
de 1986), que autoriza a Prefei_t!lr<l Municipal de
Vilhena (RO) a elevar em CrS 2.732.430.000,00

(dois bilhões, setecentos e tdnta ~ \lQi$ milhões,
quatrocentos e trinta mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n'~s 410 e 411, de 1986, das
Comissões
- de Constituição e

Justi~a.

pela constituci.ona-

lidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorável.

- Havendo, entretanto, acordo entre _as Lideranças, a
matéria será submelida ao plenária, ~imbolicamente.
O SR. PRESIDENTE (Niva1do Machado)- Em vo!aç_ão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sei"ã ·conVocado o Sr. Ministro de Estado da Secretaria__ ~e Pl_anejamento du ~residê_nci~_ da República.

Art. 3<?

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)_- Passas-e--à votação da emenda.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E-.tá aprovada.

Ea

seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N• 1-CCJ

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Item 5:

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, requerimento que será ltdo -pelo Sr. 1~>-Secretârio.
-

1:. lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 395, de 1986
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Resolução n9 35, de 1986, a fim de
ser feita na sessão de 16 de outubro de 1986.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. - Carlos
Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação
o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia e retomará o seu ritmo normal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -
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Item 3:

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 comparecimento, perante o Plenário do
Senado, do Senhor Mirtistro de Estado da Fazenda,
Dílson Funaro, a fim de prestar esclarecimentos
sobre a aplicação; no campo social, dos recurso:;
constantes do denominado Plano de Metas, institu[do pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de

1986.
A votação do requerimento será feita pelo processo
nominal, uma vez que a matéria depende, para a sua
aprovação, do voto favorável da maioria da composição
da Casa, de acordo com o disposto no inciso II, letra c,
do artigo 322, combinado com o artigo 328 do Regimento Interno.
Havendo, entretanto, acordo _entre as lideranças, a
matéria será submetida ao Plenário, sitnbolicamente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação
o requerimento de convocação_do Sr. Ministro da Fazenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será convocado o Sr._Ministro de Estado da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
304, de 1986, de autoria dos Senadores Aloar Co_utinho e Jmail Haddad, solicitando, nos termos do
art. 38 da Constituição, combinado com o item I do
art. 418, do Regimento 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 áPlic3.Ção
dos recursos alocados para execução do F~Jndo_na~
cional de Desenvolvimento, criado pelo Decreto-lei
n9 2.288. de 23 de julho de 1986.
A votação do requerimento será feita pelo p~ocesso
nominal, uma vez que a matéria depende, para a sua
aprovação, do voto favorável da maioria da composição
da Casa, de acordo com o disposto no IncisQ II, letra C,
do Art. 322, combinado com o Art. 328 do Regimento
Interno.

Votação, em turno único~ do requerimento n9
303, de 1986, de autoria dos Senadores Alaor Coutinha e Jamil Haddad, solicitando, nos termos do
art. 38"-da Constituição, combinado com o item I do
art. 418 do Regimento Interno, o comparecimento,
perante o Plenário do Senado, do Senhor Ministro
de Estado da Reforma Agrária, Dante de Oliveira,
a fim de prestar esclarecimentos sobre os critérios
de desapropriação e implantação da reforma
agrária.

A vota_ção do requerimento será feita pelo processo
nominal, uma vez que a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da ma.ioria da compOsiÇào da
Casa, de acordo com o disposto no inciso II, letra "C"
do Artigo 322, combinado com o Artigo _32._8 do Regimenlo Interno.
Havendo, entretanto, acordo entre as Lideran_ças, a
matéria será submetida ao Plenário, simbolicamente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será convocado o Sr. Ministro de Estado da Reforma
Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Nivaido Machado)- Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
382, de 1986, de autoria do Senador Ené_as Faria,
solicitando ao Poder Executivo, informações relativas ao Acordo Nuclear Brasil~Alemanha.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Item 7:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 258, de I 985, de autoria do Senador
Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o prazo para restituição do Imposto de Renda retido na fonte, ten-

do
PARECERES, sob n9s 572 e 573, de 1986, das
Comissões:
-:-::de. Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável, com
emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e
-de Finanças, contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

Eo

seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 258, de 1985
Dispõe sobre prazo para restituil;ão do Imposto de
Renda retido na fonte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' O Imposto sobre a Renda recolhido a
maior, a título de retenção na fonte ou antecipação, será
restituído nos 90 (noventa) dias subseqUentes ao termo
final do prazo para apresentação da declaração dorespectivo ano-base, corrigido monetariamente, de acordo
COfD os__í~dices da inflação do período.
Art. 2<? Esta lei entrará em vigor na data data de sua
publicação.

Substitua-se, no art. 2<?, o vocábulo "entrará" por
"entra".
O SR. PRESIDENTE (Nivatdo Machado)- A matéria irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Item 8:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado 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
Comissões:
·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável,
com voto vencido dos Senadores Passos Pôrto,
Helvídio Nunes e José Fmgelli;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está 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
N• 205, de 1980
Revoga dispositivo da Consolidação das Leis do
Traba(ho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 É revogado o art. 566 da Consolidação das
leis do Trabalhe.
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESlDENTE (Nivaldo Machado)- Item 9:
Votação, em primeiro turno, d0 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 semanais a jornada de trabalho, tendo
PARECER, sob n'~ 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 (Nivaldo Machado)-Sobrea
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. {9-Secretário.

E lido

o seguinte

REQUERIMENTO
N• 396, de 1986
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeíro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1984, a
fim de ser feita na sessão de 16 de outubro de 1986.
Sala das Sessões, 16 de setembro de -1986. Alfredo
Campos.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para
encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Para

encacrilnhar a votação. Seln revisão do orador.)- Sr.
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Presidente, todas as classes trabalhadoras brasileiras
aguardam, ansiosamente, a aprovação deste projeto,
que reduz a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada, em 40 hol'as semanaís. Este projeto mereceu parecer favorável do eminente Senador José FragelH, na Comissão de Constituição e Justiça, que, ali, declarou o seguinte:
"A medida, no mérito, é de relevante interesse
social, mormente em se considerando que, ademais
de ampliar, comojâ se faz em quase todos os países,
o período destinado ao descanso e lazer, vem abrir
perspectivas de ampliação do próprio mercado de
trabalho, retirando milhares de jovens do desemprego e da desesperança."
E V. Ex•, Sr. Presidente Nivaldo Machado, ao
neste -plenário, declarou o seguinte:

pronunciar~se

"De nossa parte gostaríamos de salientar que a
idéia apresenta~se como deveras oportuna, se consi~
derarmos a crise económico-financeira pela qual
atravessa o País, com uma acentuada e crescente
demanda de novos empregos. Com efeito, se aprovada a proposição sob exame, certamente que haverá um considerável desafogo no mercado de trabalho, pois a demanda ensejará melhor adequação,
em face do incremento de novos empregos. decorrentes da diminuição da jornada semanal de trabalho.
Por outro lado, a adoçào de uma jornada de trabalho semanal reduzida sempre representou não
apenas uma reiYindicação dos trabalhadores brasileiros, manifestada por intermédio de suas entidades de classe, mas também uma forma de minorar
certos aspectos ligados ao problema de higiene e
medicina do trabalho, ocasionados pela fadiga laborul, de que tanto se têm preocupado juslaboralistas de renome, em congressos, conferências_, simpósios, seminários e outros conclaves. Sem dúvida, o
ideal de uma jornada semanal de trabalho reduzida
ocasiona vantagens para os próprios empregadores,
na medida em que o operário, que trabalha menos
horas semanalmente, dá o máximo de si mesmo,
por saber y_ue teró mais tempo não apenas para fi.
cur perto de sua famílía, mas também para organizar uma forma de lazer mais condizente com sua situação de ussaluriado.
r~n último, deve ser destac..'l.dú ú fat_o de que a
tendênda universal do juslubüralbmo é no sentido
da diminuição da jornada de trabalho, 5eja semanal, seja diária, pois. princípios de medicinu e seguran..;a do trabalho tt:m indicado que o trabalhador
numu jornadu menor é rcrfcitamente capaz de produ7ir em mdhores condiçõe~o e com ótimús rendimentos. cquirarados mesmo a uma jornada mais
ampliada e, obviamente, por via de conseqüência,
exuustiva. e, por isso mesmo, prejudicial a ambas as
partes dirctamcnte interessadas - empregadores c
emrrcgados.''
Acreditu, Sr. Presidente, que o Senado Federal, meditando na lição que resulta desses lúcidos pareceres e
atendendo tt reclamação das classes trabalhadoras de
todo o País acabará rejeitando o pedido de adiamento e
proferind<J o seu voto favürável, de acordo com o pronunciamento das doutas Comissões de Constituição e
Justiça c de Legislação Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado~- Fdto o
encaminhamento da votução pelo nobre- Senador Nelson Carneiro. autor da proposição em debate, a Me5a
vai submeter a volaçào o requerimento de adiamento.
Em votação o requerimento.
Os Srs+ SenadoJres que o aprovam, queiram pennane•
ccr sentados. (Pausa.)
Aprovado.
AprO\'ado o requerimento, a matéria sairá da Ordem
do Dia para a ela retornar na data fixada.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - !!em
10:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lef
do Senado n'i' 113, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que disciplina o uso de Caracteres
-·
nas publicações obrigatórias, te:rldO
PARECERES, sob n•s 479 e 480, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justita, pela constitucionali~
dade e juridicidade; e
-de Economia, favorâvel.
Em votação o projeto, em primeiro iurno.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia,
para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 113, de 1983
Disciplina o uso de caracteres nas publicações
obrigatórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> É 0brigatório, nos anúncios feitos por exi~
géncia legal nos jornais, sejam editais, convocações, ba~
lanços, citações e avisos, a utilízaçào de um corpo sufi~ientemente legível, devendo o tipo de letra ser no mini~
mo de corpo 6, de quaisquer famílias, e que o título des~
sas publicações seja de tipo 12 ou maior, de qualqUer
família.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua pub!ícaçUo.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIOENTE (Nivaldo Ma..:hado) -

constitucional e ~tá em vigência. Daí por que essa reivin:dicação de 1983, três anos depois, jã não tem razão
de ser. V. Ex~ deveria declarar o projeto prejudicado, se
· assim convierem os líderes, porque a realidade aí estã. O
Poder Executivo jâ adotou a sugestão de 1983 e eu me
-- rejubilo, porque três anos antes antecipei-me ao desejo e
ao propósito do Poder Executivo, entendendo que era
inevitável que se estendessem aos trabalhadores rurais
o·s mesmos benefícios que se concedem aos trabalhadores urbanos.
Era o que tinha a'dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- As razões invocadas pelo nobre Senador Nelson Carneiro são
procedentes, pelo que a Mesa vai retirar O projeto de
pauta.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionulidade, nos termos do art. 296
do R..:gimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 232, de 1983, de autoria do Senador NeJson
Carneiro, que estende aos trabalhadores rurais oregime da Previdência e Assistência Social urbana,
b-em como a Legislação do Seguro de Acidentes do
Trabalho, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'? 1.0!2, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em votação o projeto. quanto à constitucionalidade.
(P<-lUSH.)

Item

12:

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 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 1952, para permitir a contagem de tempo de serviço prestado ao ser~
viço póblico, em outro órgão, para efeito de concessão de licença especial, tendo
PARECER, sob n'i' 442, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Sobre a
mesa requerimento de adiamento de votação.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO
N' 397, de 1986

Item

11:

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Pr..:.~idente, peço
vra para encaminhar a votaçào.

Setembro de 1986

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
nrt. ~lO do Regimento Interno, requeiro adiamento da
\:oiaçã_o do Projeto de Lei do Sen:Jdo n'? 242, de 1985, a
fim de ser feita na sessão de 16 de outubro de 1986.
Sal:.! das Sessões~ 16 de setembro de 1986. - Hélio
Cueiros.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Em vot_açiio o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~
cer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto voltará na data fi:wda.
O SR. PRESIDEl'iTE (Nivaldo Ma..:hado)- Vamos
pas~ar

<.1

pala-

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Ma..:hado)- Concedo a pa!avru ao nobre Senador Nelson Carneiro, para
..:ncaminhar a votaçào.

O SR. :"<EI.SON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores.:
Este projeto é de 14 de s.etembro de 1983. Há três
anos, portanto. apresentei este projeto que só agora vem
b. consideração do Plenário do Senado, que eslende aos
trabalhadores. rurai::; o regime da Previdência e Assistência Social urbana, bem como a Legislação do Seguro de
Acidentes do Twbalho t! dá outras providências.
Por três anos. Sr. Presidente, o Senado teve este proje-to em mãos e agora o traz 8 plenúrio e o traz com a pecha de inconstitucional. t surpreendente, Sr. Presidente,
que. neste momento, _este projeto já caducou; porque o
apelo feito em 1983 hoje é realidade. O Governo hoje se
preocupa em estender o regime de Previdência e Assistência Social urbana a todos os trabalhadores rurais.
De modo que o projeto não deveria ser, nesta oportunida_de~ declarado inconstitucional, ma§ apenas pr~judi
cndo, porque o Poder Público já tomou essa providência. O projeto deixou de ser inconstitucional, pois não
hú mais razão de ser, a idéia de 1983 agora se tornou
desnecessária. O P0der Executivo já atendeu o apelo que
o projeto representava. Declará-lo inconstitucional,
agora, será punir aquilo que o Governo já declarou

agora à apreciação do Requerimento n~' 392, de
urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 329
de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Paracambi. Estado do Rio de Janeiro.
Em votação o requerimento.
O~t Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer s.entadoJs. tPausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo M:.~~:hado)- Aprovado o requerimento, p:tss.a-se à apreciação da matéria,
que- foi des.pachada its Comissõe~ de Economia, Constituição e Justiça e. de Municipios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o pnrccer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAJ\1PAIO (PL- PE. Para proferir o pa.
recer.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Com a Mensagem n<> 329, o Senhor Presidente daRe~
públicu submete à deliberação do Senado Federal pleito
da Prefeitura Municipal de Paracambi (RJ), que objetiva contratar,junto à Catxa Econômica Federal, na qua~
!idade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. a seguinte ooeraçào de crédito;
Características da operação:
1. Proponcnte1.1- Denominar,:Uo: Município de Paracambi/RJ.
1.2- L0calizaç1ío (sede): Rua Juiz Emílio Carmo,
50, Para~umbí/RJ.
2. Financiamento
2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até
17.544.83 OTN.
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2.2- Objetivo: Aquisição de equipamentos pira co~
leta e tratamento de lixo.
.
2.3- Prazo: Carência; até I (um) ano. Amortização:
4 (quatro) anos.
2.4- Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados, tri-

mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em
\00% do índice de variação das OTN.
2.5- Condições de Liberação: o financiamento será
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6- Condições de Amortização: o saldo devedoi-será amortizado em 16 (dezesseís) prestações trimestrais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, v-Cncívels no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 45.610,00;
1987- Cd 226.245,00;
1988-Cd 559.142,00;
1989- Cd 531.748,00;
1990- Cz$ 504.356,00;
1991- CzS 360.292,00.
2.7-- GarantíaS:--Vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios- FPM.
2.8- Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 38;'84, de
5 de maio de 1984.
Considerando os aspectos social, econômíco~
financeiro c legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 179, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi
( RJ ), a contratar operação de crédito no valor, em
cruzados, equiYalente a 17.544,83 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Paracambi
(RJ), nos termos do artigo 20? da Resolução nO? 93, de

onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, alterada pela de n9 140, de 5 de dezembro de i985, ambas do
Senado Federal, autorizada u contratur operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a 17.544,83
OTN, junto à C'aixa Econômica Federul, na qua1idã"de __ _
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição de equipamentos
para a colcta de lixo.
Art. 2~ Esta Resolução entra cm vigof na data de
sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- O parecer da Comissão de Economia conclui pela apresentação
do Projeto de Resolução nO? 179/86, que autoriza aPrefeitura de Paracambi a contratar operação de crédito. no
valor correspondente cm cruzados a 17.544,83 OTN,
para os fins que especificu, dependendo de parecer das
Comissões de Constituíção e Justiça e de Municípios.
Solicito ao n~o,bre Senador Nelson Carneiro que profira o parecer da Comissão de Constituição e Jus-tiça.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para
proferir 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 nO? 329/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Parucambi (RJ) a contratar empréstimo, no vil.lor, em
cruzados, equivalente a 17.544,83 OTN, destinado a ft·
nanciar a aquisiçUo de equipamento para a coleta de lixo.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no mtigo 20? da Resolução nO? 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2"?, dli Resolução
n9 62/7'5, também do Senado Federal, haja vista que os
recursos a serem rep:~ssados serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvoldmento Sacia!- FAS.
Assim. verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo. por isso, o nosso encaminhamento favorável. no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidude e técnica legislativa.
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0- SR. PRESIDENTE (Nilvado Mach:o1do)- Solicito
ao Sr. Benedito Ferreira para emitir o parecer da Comissão ctC Municípios.

Municipal de Paracambi (RJ), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
17.544,83 OTNs.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO_ Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nO? 179, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a· PrefeitUra Municipal de Paracambi (RJ), a contratar operação de__ crédito no valor,
em cruzados, equivalente a 17.544,83 OTN, destinada à
aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A ComissãO de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as-.
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativ-a.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia tendo em vista a situação
financeíra aflitiva com que se defronta a maioria dos
muriidpios brasileiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto do
endividamento o único mecanismo de que dispõe para
implement_ar os programas de trabalho.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Octál·io Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator - Alaor Coutinho (art. 90).

O SR. BENEDITO FERREIRA - A Comissão de
Municípios, Sr. Presidente, é favorável, mas eu gostaria
de consignar, embora opinando favoravelmente, que
esse caudal de empréstimos, esse verdadeiro saco sem
fundo, que vai se avolumando cada vez mais pelo endividamento dos municípios, é, inequivocamente, uma
chamada ao Congresso Nacional aos brios, vez que estamos no limiar de uma nova Constituinte,_ conseqüentemente, de uma nova Constituição, e não ousamos, para
não desagradar os eleitores, a regulamentar o Art. 64 da
Constituição que estabeleceria, de acordo com a letra da
Constituição em vigor há dezenove anos, parâmetros
para o dispêndio da despesa de custeio. !\·las, como desgraçadamente este é o País do empreguismo com o dinheiro público, continuamos a autorizar empréstimos
para os Estados e Municípios sem exigirmos que haja
uma moderação nos gastos com os empréstimos e com a
despesa de custeio. Apesai- âo constituinte de .1967 ter
tido essa preocupação, lembro à Casa e_ de modo especial a V Ex• que vamos ingressar numa nova Constituição sem _pelo menos regulamentar o Art. 64 da Constituição que jaz como letra morta. Consignando, Sr.
Presidente, este meu pesar, reitero a minha posição favorável à aprovação do projeto, vez que essa administração e nem a população daquele município podem ser
penalizadas pela fraqueza e pela incúria dos legisladores
brasileiros, conseqUentemente que se conceda o empréstimo.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Os pareceres proferidos s~o favoráveis pelo que completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ~iscus
sào.
Em votação. (Pausa.)
O Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
-0 SR. PRESIDEI\TE (Nivaldo Machado)- Sobre a
mesa o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pelo Sr. !O?-Secretúrlo.
Ê lido o seguinte

PARECER

N' 917, DE 1986

ANEXO AO PARECER W 917, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução
!986.

n'~

179, de

:FaÇO Sãber que o Senado Federal aprovou, nos termos do llrtigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, de 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi,
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
17.544,83 Obrigações do Tesouro Nacional OTNs.
O Senado Federal resolve:

Art. JO? É a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 20? daResolução n~ 93, de li de outubro de 1976, alterada 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 17.544,83
06rig<i.ções do Tesouro Nacional- OTNs, junto à Catxa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
destinada à aquisição de_equipamentos para coleta de Hxo, no Município.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Em discussão a redação final. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-Ia, encerro a discussão.
Em votaçã.o.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Passase agora à apreciação do Requerimento n9 393, de urgência, lido no expediente para o Ofício nO? 22/86, relativo a pleito do Governo do Estado do Pará.
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 Finanças, e
de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Sr. Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão de Finanças.

O SR- MARCELO MIRANDA (PMDB-MS. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Governador do Estado do Pará solicita do Senado Fedewl, nos termos do urtigo 42, IV, da Constituição Federal, a competente autorização para que
aquele Estudo possa contratar operação de empréstimo
externo no valor de USS 102.200.000,00 (cento e dois
milhÜC.'i e duzentos mil dólares), destin<ldos ao Programa de investimento nas áreas de Transporte e Energia.
A operação foi autorizada pelos Decretos Legislativos
Estadmli n9s 05/85 e 32}85 da Assembléia Legislativa
Estadual.

final do Projeto de Resolução n" 179, de

Constam do processo cópias dos Avisos n9s 1 t 1/85 e
1469/86. nos quais o Sr. Ministro-Chde da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República reconhece
a prioridade Ja matéria.

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresent:J a redaçr\ú fmul do Projeto de
Resolução nO? 179, de 1986. que autoriza a Prefeitura

As condh;ões t1nanceiras da operação sujeitar-se-ào à
aprovação do Ban..;o Central do Brasil e a operação dever:.í contar com a garantia du União Federal.

Comissão d'e Redaçào
Rcda~ào

1986.
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Nestas condiçÕes, somos pelo acolhlmento _do pedido

nos termos do_ seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 180, de 1986
Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar
operação de crédito externo no valor de USS
102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil
dólares norte-americanos.)
O Senado Federal resolve:
ArL J<? É o Governo do Estado do Parã autorizado
a realizar, com a garantia da União, operação de empréstimo externo no valor de USS 102,200,000.00 (cento

e dois milhões e duzentos mil dólares norte-americanos)
ou o equivalente em outras moedas, de principal, destinada ao programa.
Art. 2<? A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder E.>:.ecutivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícia_s __a_ ser__çfetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do artigo J~?, inciso II, do Decreto n'? 74.157,
de 6 de junho de I974, obedecidas__ ª'-s demais exigências
da política econômico~_fi_nanceira do Governo Federal,
e, ainda, o disposto nos Decretos legislativos da As~
sembléia Legislativa.
Are 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É este_ o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir o parecer da Comissão de Con_s_tit_lJlção e Justiça.
O SR. Hl!:LIO CUEIROS (PMDB-PA. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o Ofícío ·~s" n9 12 de 1986, autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar empréstimo externo,
no valor-de cento e dois milhões e duzentos mil dólares
norte-ameriCanos, destinados a financiar o Programa do
investimento no Estado.
O Processo está instruido com todos os documentos
que habilitam conhecer, perfeitamente; a operação, os
re_cursos para satisfazer os compromissos, bem como os
instrumentoS legais exigidos pelo Regimento Interno do
Senado Federal.
O mérito da matéria foi aprecia-do pela Comissão de
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo
em vista o seu caráter prioritário.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regimentais apliCâveis à
espécie, nierecendo, por isso, o nosso encaminhamento
favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Os pa-

receres são favorãveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão_._
Em votação.
Os Srs. Sendores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Sobre a
mesa redaçào final que serâ lida pelo Sr. 1~-Secretário.

i: lida o seguinte

PARECER
N• 918, de 1986
Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

n~'

180, de

Relalor: Senador Octávio Cardoso

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~? 180, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado_ do Parâ a realizar operação de empréstimo ex-

terno no valor deUS$ 102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil dólares).
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Pre$idente- Octávio Cardoso, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER
No 918, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 180, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos term_os do artigo 42, inciso lV, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOlUÇÃO No

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil
dólares americanos), destinada à execução de programas de investimentos nas áreas de transporte e
energia.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo do Estado do Par~ autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
ellJ_J2rêstimo externo, no v~lor de USS 102,200,000.00
(cento e dois milhões e duzentos mil dóla-res americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser_ indicado, destinada à
execução de programa de investimentos nas âreas de
transporte e energia, daquele Estado.
Art. 2~? A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condiÇões creditícias da operação, a ser efetuada
pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco C~tral do Brasil, nos termos do artigo 1'?, item II do
Decreto nQ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
de111ais exigências. dos órgãos encarregados da execução
da PO"!ítica econômíco-financeira -do Governo Federal,
e, ainda, as _disposições- do Decreto Legislativo n9 5, de
l5-4-85, daquele Es_tado, autorizador da operaçà9, modificado pelo de n9 32, _de 12 de setembro de 1985.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
· O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
() SR. PRESIDENTE (Niva1do Machado)- Está esgotada a Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. PrOnuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo externar, nesta Casa, a minha profunda triste·
za, pela prática, hoje vigente, dos governadores de Estado de não zelarem pelas obras dos seus antecessores.
Falo, em particular, do meu Estado, o Ceará, cujo
Governador não tem dispensado a menor atenção à
infra-estrutura económica e social, que foi penosamente
montada pelos ex-governadores. O atual Governador
dedica todo o seu tempo para fazer baixa política, usando abusivamente o Poder Público em favor dos seus
candidatos.
Destaco hoje o turismo, índústria sem chaminés.
Quando Governador, montei um projeto turístico,
preparamos Fortaleza para ser um pólo de atraçào dos
visitantes.
Por isso, rasgamos a cidade com largas avenidas,
como a Aguanambi, Borges de Melo, Leste-Oeste e José
Basto~, para citar apenas algumas, além de uma moderna estação rodoviária com atraentes linhas arquitetônicas.
Transformamos a antiga cadeia pública num centw
de artesanat0, com o aproveitamento das_prôprias celas,
para insta!:Jr lojas de diversificados tipos de trabafho
dos artesào:; cearenses. O êxito foi tãO grande que se es-

Setembro de !986

tendeu ao Mercado Central, alcançando outras avenidas
próx.irnas__ ao local. Lá mesmo edificamos o Museu de
Cultura e Arte Popular, restaurantes de comidas típicas,
pátio de danças folclóricas, teato de bolso, agências de
serviços de apoio aos turistas.
Em função do novo mercado aberto aos artesãos, foram gerados inúmeros empregos, ganhando, as artes
menores do meu Estado, uma extraordinária exPansão.
Ainda em Fortaleza, construímos o Centio de Convenções, o primeiro do Nordeste, para que os profissio·
naís e jovens universitãrios pudessem ter acesso aos con·
gressos e seminários, reduzindo, substancialmente, as
carfssimas viagens interestaduais.
É que, Sr. Presidente, só creio em desenvolvimento
com liderança capacitada. O Centr_o de Convenções prepara os jovens de hoje para as responsabilidades do
amanhã.
Em dois outros eixos- somente para exemplificarFortaleza-Sobral-Ibiapaba e Fortaleza-Juazeiro-CratoBarbalha, executamos alguns projetas, inclusive rodoviários, visando proporcionar atraçào aos turistas, para
que eles pudessem percorrer, com conforto, centenas de
quilómetros e permanecerem alguns dias em cada região,
Em Sobral, foi o apoio ao Museu de Arte Sacra e, seguindo para lbiapaba, a estrada da Confiança, que liga
a região norte à zona sul do Estado, o teleférico da Gruta de Ubajara, o acesso à Igreja do Céu, hotéis em Tianguá, restaurante em Ubajara, opções de banhos em barragens vertedoras, bem como balneário em lpú junto à
cachoeira "Véu de Noiva", belo cenário do romance .. 1.
racema" do festejado Escritor José de Alencar.
POis bem, Srs. Senadores, em razão dessa iníciativa e
do plantio de café, maracujá, cana-de-açúcar, a serra ex~
perimentou um surto de progresso, com a criação de
empregos, multiplicação das atividades artesanais e
maior produção na área da fruticultura.
Apesar das prome.<;sas, o "Bondinho" do teleferico
encontra-se inexplicavelmente paralisado há maiS de 20
meses, e a serra deixou de ser atração para os turistas.
Voltou a pobreza para aquela Região.
Somente agora, às vésperas do pleito para governador, e em face de vários pronunciamentos por mim proferidos, inclusive no Senad_o, o governador do Ceará determinou a execução dos reparos no' sistema do teleférico, danificado em função da falta de manutenção e do
pesado inverno do ano passado.
No eixo Juazeiro-Crato-Barbalha, onde já existe a
célebre estátua do venerando Padre Cícero, atração
constante dos romeiros que para ali acorrem, apoiamos
a construção do Hotel Municipal, a Estação Rodoviária, ligando ao Crato o terminal rodoviário e estímulo à parte cultural do Municfpio de tão grande tradições.
Em Barba lha, as termas da cidade. A região foi cortada por estradas, a fim de unir o centro ao Ceará (lguatú). Hoje as estradas estão completamente danificadas,
co:ino a ligação até a serra no Município de Caririaçu,
que só foi asfaltada no limite do horto (estátua do Padre
Cícero), p-ara possibilitar a visita do Presidente Sarney.
O povo assiste a esse espetáculo, crendo menos nos
homens público e contemplando o seu dinheiro que, ten~
do sido bem empregado no passado, hoje estâ sem
função, gerando o desemprego, a miséria e a fome.
Ao denunciar da tribuna desta Casa o descalabro administrativo, qUe é o Governo do Ceará, o faço na exjiectafíva âe que o Governo Federal socorra, com a
maior urgência possível, o meu sofrido Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nélson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O radioamadorismo tem prestado ao Brasil um serviço gratuito de valor inestimável e merece, por isso mesmo, o maior respeito e apoio das autoridades públicas,
federais, estaduais e municipais. tanto mais quantll nunca lhes pede subvenções.
Entretanto, muitos radioamadores atravessam uma situação consJrangedora, na rotina esmagadora do dia-adia. Trata-se de problema relativo ao tempo de serviço
ativo nas Forças Armadas, fixado antes da sua inclusão
nos efetivos militares.
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Atualmente, o militar que deixa o serviço ativo, para
ingressar numa atividade civil, conta o seu tempo de ser-

viço acumulado na caserna, para qualquer finalidade,
portanto para fins de percepção integral e acumulativa
de vantagens, não ocorrendo, o mesmo, no entanto,
quando se deixa a vida civil para ingressar nos quadros
militares.
TemOs recebido larga correspondênda a respeitõ; em
que radioamadores reclamam que se promova a reciprocidade, em tais casos, ·não lhes parecendo justo que a labuta diâria, antes da inclusão em uma Força Armada,
possa ser esquecida.
Diz-nos um dos correspondentes:
"Cumpre salientar a importância do trabalho civil, qualquer que seja a atividade, e a direta relação
com o serviço militar, jâ que ambos caminham lado
a lado, na perspectiva de um Brasil solidário ao Progresso."
Adverte, em seguida, que a solução da reciprocidade
não é uma exigência, mas um apelo, devendo aplicar-se a

qualquer finalid<Jde dentro da vida ativa milit<Jr, consentida a percepçãO integral dos acumulativos.
Parece-nos inteiramente procedente a questão suscitada e digno de acolhimento esse apelo dos radioamadores, que levamos ao Ministro da Administração e aos titulares das pastas militares, a fim de que, encampando a
sugestão, reafirmem o princípio constitucional da igual- dade perante a lei, que denega diferenças salariais e outras vantagens entre_ civis e militares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
- sessão, designando para a sessão extraordinãria, anteriormente convocada, a realizar-se hoje às IS horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-IDísCussão, enl turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 914, de
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1986), do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1985
(nl' 9"Jf8"5, ria Cârtiiua dO-s Deputados), que aprova o tex-

to do protocolo relativo à emenda à convenção sobre
aviaç_ào civil internacional, concluído em Montreal, a 10
de maio de 1984.

-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 101, de
1983, de autoria do Senador Ãlvaro Dias, que dá nova
redaçào ao_ § 29 do artigo 19 da Lei n9 I, 71 I, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Civis da
União, tendo
PARECER, sob n9 434-, de 1986, da Comissão
-de Constitui~ào e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Estã encerrada a sessão,
( Le~·ama-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)

Ata da 230\1 Sessão, em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa

Ordinária, da 4 7~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÃS /8 HORAS E30MINUTOS,ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar CaisDias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- A mi r GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Mach::tdo Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival :6aptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio F_çrreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneíro -=.. Jamil Haddad
- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli
- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Enéas Faria
-Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos ChiarelliOctávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o compareciment_o de 39 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
J9~Secretârio.

São lidas as seguintes
Of. n\" 36/86
Brasília_, em 16 de setembro de_l986.
Senhor Presidente:
Comunico a V assa Excelência, para os devidos fins,
que o Senhor Senador Afonso Sancho ocupará o lugar
do Senhor Senador Virgílio Távora, durante a licença de
Sua Excelência, cõmo Titular das Comissões de Ciência
e Tecnologia, de Finanças, de Fiscalização e Co_ntrole e
de Relações Exteriores e, como Suplente, da Comissão
de Serviço Público Civil.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de
estima e consideração. - Senador Murilo Badaró, Líder
do PDS.
Brasília, 16 de setembro de 1986.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honra de comunícar a Vossa Excelência, para os devidos•
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição
do nobre senhor Senador Luiz _Cavalcante, pelo nobre

senhor Senador Lourival Baptista, na Comissão Especial
Mista, destinada a Programar comemoração pela Passagem dos centenários da Proclamação da República e da
primeira Carta Republicana no País, cri3.da pelo Requerimento nY 712/83, do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta conside~
ração. - Nivaldo J\lachado, Vice-Líder do PFL, no
exercício da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serão feitas
as substituições solicitadas. {Pausa.)
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!"'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 398, de 1986
Requeremos urgéricia, nos termos do art. 37 f, alínea

b, 'dei Re"giineil.to iiüerno, para a Mensagem n"' 336, de
I 986, relativa a pleito da Universidade Estadual de Cam~

pinas- SP.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1986. - Murilo
Badaró - Carlos Chiarelli - Alfredo Campos.

REQUERIMENTO
N• 399, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do ~egimento Interno, para a M~nsag_em n9 365, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. - Murilo
Badaró - Carlos Otiarelli - Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A Presidência
recebeu as Mensagens n9s 385 A 390, de 1986 (n9s 550 a
555(86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
Rcpúb!ica, nos termos do art, 42, item VI, da constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, solicita autorização do Senado para

que as prefeiturJS Municípais de Sarandi, Pato Branco,
Guar3puava e Unuarama (PR); Jacobina (BA) e cravinhos (SP), possam contratar ope-rações de crédito, para
os fins que especificam.
AS matérias serão dt!spachadas .:.S Comissões de Economia, de Con~tituiçào e Justiça e de Municípios.

O SR.

PRESIDE~TE

(José Fragdli) -

Passa-s!! à

ORDEM DO DIA
Item J:
Discussão, em turno único, da redação final {oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer nQ
914, de 1986, do Projeto de Decreto Legislativo n9
15, de 1985 (n" 93/85, na Câmara dos Dt::putados),
que aprova o texto do protocolo relativo à Emenda
à Convenção sobre Aviação Civil Internacional;
concluído em Montreal. a 10 de maio de !984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Encerrada a discussão, a redução final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359~ do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redaçào final aprovada
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9
15, de 1985 (n~' 93-B, de 1985, na Câmara dos Deputãdos).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinie.
DECRETO LEGISLATIVO No, DE 198
Aprova o texto do Protocolo rclatho à Emenda à
Con\'Cnçào sobre Aviação Civil Internacional, concluído em Montreal, a 10 de maio de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' É aprovado o texto do Protocolo relativo à
Emenda à Convenção sobre Aviação Civil lnternacio-
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na!, concluído em Montreal, a lO de maio de 1984.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua pubHcaçào.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~> 101, de 198J, de autoria do Senador Ál-

varo Dias, que dá nova Redação ao§ 2~' do artigo 19
da Lei n91.711, de28 de outubro de 1952- Estatu-

to dos Funcionârios Civis da União, tendo
PARECER, sob n"' 434, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto quanto à constitucíonalidade.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pau_s_a.)
Rejeitado. Ao Arquivo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Localização (sede): Distrito de Barão Geraldo Campus Universtário Zeferino Vaz - Campinas- (SP).
Financiamento
Valor: equivalente, em cruzados, à até 160.000,00
OTNs.
Objetivo: Implantação da primeira etapa da Biblioteca
Central da Universidade.
Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
Encargos: juros de 6% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTNs.
Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calcula_das pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil~ prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 249.808,00
1994 - Czl 2.053.593,00
1987- Czl 999.232,00
1995 :..:. Czt 1.970.324.00
1988- Czl 999.232,00
1996- CzS 1.887.056,00
1997 -Czl 1.803.787,00
1989- Czl 999.232,00
1998- Czl~ [.720.517,00
1990- Cz$ 2.386.673,00
1991- Czl 2.303.403,00 1999- Czl 1.637.248.00
1992- Cd 2.220.134.00 2000- Cd f.553.979,00
1993- Cz$ 2.136.865,00 2001 - Cd 1.470.709,00

2.

E o seguinte o projeto rejeitado

Dá nova redação ao § 29 do art. 19 da Lei n9 1. 71 I,
de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Dê-seao§29doart.l9daLein9L7ll,de28
de outubro de 1952, a seguinte n!dação:
"§ 2' Jndependerá de limfte--ae-tdade a inscrição, em concursos, de ocupante de cargo ou
função pública e de exercente de atividade sujeita ao
regime do Instituto Nacional de Previdência S_ocial."

Art. 29 Entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação,
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o arL 39 da Lei n9 5.968, de I I de dezembro
de 1973.
O SR. PRESID~NTE (José Fragetli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n' 398/86, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n' 336, de
1986, relativa a pleito da Universidade Estadual de Campinas.
Em votação o requerimentoL
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação d-a
matéria que foi despachada às Comissões de Economia e
Constituição e Justiça.
Estando a matéria dependendo de parecer da Comissão de Economia e verificando-se a ausência temporária
da maiorfa dOs- seus Integrantes, esta Previdência, nos
termos do§ 19 do art. 90, do Regimento lnterno, designa
o nobre Senador Afonso Sancho, substituto eventual na
referida Comissão.
Solicito do nobre Senador Afonso Sancho, o parecer
da Comissão--de Economia.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS - CE. Para emitir
_
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 336/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Universidade Estadual de Campínas (SP) que
objetiva contratar junto à Caixa Económica Fidetal esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
Denomiilação: Universidade Estadual de Campinas
- UNICAMP

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussilo. (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 (José Frageili)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será Udo pelo
Sr. 1"'-SeGretário.
É lido o seguinte

PARECER
N• 919, de 1986
Da Comissão de Redação

Garantias: Fiança do Tesouro do Estado de São Pau-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 101, de 1983

Setembro de 1986

lo.

Dispositivos Legais:
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade. segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 181, DE 1986
Autoriza a Unh·ersidade Estadual de Campinas
(SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 OTNs.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Universidade Estadual de Campinas
(SP), 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 160.000,00
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação da primeira
etapa da Biblioteca Central da Universidade.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 181/86, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 160 mil OTN para os fins que especifica,
dependendo de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
Solicito do Senador Hélio Gueiros o parecer dessa
Comissão.
O SR. HÉUO GUEIROS (PMDB- PA. 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 n' 336/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Universidade Estadual
de Campinas (SP) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 OTN, destinado
a financiar a implantação da primeira etapa da Biblioteca Central da Universidade.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2<>, da Resolução n"' 93,- do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 211, 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.

Redação final do Projeto de Resolução n<:> 181, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 181, de 1986, que autoriza a Universidade
Estadual de Campinas (SP), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
160.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, t6 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER No 919, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n' 181. 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 Universidade Estadual de C3ffipinas,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
_Art. l9 t a Universidade Estadual de Campinas,
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pelaResolução nl' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00
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 da primeira etapa da Biblioteca
Central da Universidade.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro da discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n<:> 399/86, de urgência,
lído no Expediente, para a Mensagem n9 365, de 1986,
relativo _a pleito do Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul.
Em discussão. (Pausa.)
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_Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussao.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 182, OE 1986

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria que foi despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.
Estando a matéria dependendo de parecer da Comissão de Economía, e verificaildo-se a ausência temporária da maioria dos seus integrantes, esta Presidência,
nos termos do§ }9 do art. 90 do Regimento Interno, designa o nobre Senador Afonso Sancho substituto eventual na referida Comissão.
Solicito a S. Ex• o parecer da Comissão de Economia.

O Senado Federal resolve;
Art. 19 1:: o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a colltratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 459.092,00 OTNs,jtinto à CãiXa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao pesenvolvimento Social - F AS, destin~do à
implantação de unidades de segurança em diversos municípios do Estado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. AFONSO SANCHO (PDS-

C.E_._p_a~;;~.

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459.092,00 OTNs.

profe-

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- O parecer da

Com a Mensagem n'? 365(86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Mato Grosso_ do Sul
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de ApoiO ao
Desenvolvimento Socíil- F AS, a seguinte operação de
crédito:

Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'? 182, de 1986, que autoriza o
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459 mil e 92 OTN, para os fins que especifica, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão.

rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Características da
1.

opera~ão:

Proponente.

1.1 Denominação: Estado de Mato Grosso do Sul.
1.2 Localização (sede): Parque dos Poderes., Bloco
VI - Campo Grande - MS.
2.

Financiamento.

2.1 Valor:__ eguivalente, em cruzados, a até
459.092,00 OTNs.
2.2 Objetivo: Implantação de unidades de segurança
em diversos Municípios do Estado.
2.3 Prazo:
Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrado$ trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100%
do índice de variação -da OT_N.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será
liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:

1986- Cz$ 954.544,00 1994- Cz$ 5.832.692,00
1987- Cz$ 2.867.108,00 1995- Cz$ 5.593.766,00
1988- Cz$ 2.867.108,00 1996- Cz$ 5.354.842,00
1989- Cz$ 3.884.762,00 1997- Cz$ 5.115.915,00
1990- Cz$ 6.788.394,00 1998- Cz$ 4.876.990,00
1991- CzJ 6.549.470,00 1999- (;;z$ 4.638.064,00
1992- Cd 6.310.543,00 2000- CzS 4.399.136,00
1993- Cd 6.071.618,00 2001- Cz$ 3.142.558,00
2.7 Garantias: vinculaçãQ de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias- ICM,
2.8 DispositivOS- Legais: Lei Estadual n9 257, de 4 de
setembro de 1981.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem
, nos termos do seguinte:

O SR. H~LlO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.$enadores:
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n<? 365/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 459.092,00 OTN, destinado a
financiar a implantação de unidades de segurança em diversos municípios do Estado.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2"' da Resolução nt? ?3_, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguillte, a não observância dos limites fixados no_artigo 29 da Res_ol_ução
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados serão proveriientes
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regiinentais aplicáveis à
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento
favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constituciOnalidade e juridicidade do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único,
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDEI\'TE (José Fragelli)- Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pela Sr. 19-Secretário.

1:: lido o seguinte
PARECER

N' 920, de 1986
Comissão de Redação
Reda~ão

final do Projeto de Resolução n9 182, de

1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução ll9 182, de 1986, que autoriza o Governo do
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Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de
c~dito no valor correspondente, em cruzados, a
459.092,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER No 920, DE 1986
Rcdação final do Projeto de Resolução n9 182, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Pn!sídente, promulgo a seguinte

~ESOLUÇÃO No

, DE 1986

Autorizo o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459.092 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l"' Ê o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul, nos termos do art. 2'? da Resolução n9 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela de n'? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 459.092 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
unidades de segurança em diversos Municipios do Estado.
Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
_ApJSJVada.
O projeto vai -à promulgaÇão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
19 horas -e 15 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno ónico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 908,
de I986),do Projeto de Lei do Senado n"' 1_47, de 1981Lde
autoria do Senador Humberto Lucena, que modifica
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }'? de maio de
1943.

-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 255, de 1984,
de autoria do" Senador Carlos Chiarelli, que dispõe
sobre a comprovação de serviços prestados por profissional liberal perante a Previdência Social, para efeito de
concessão de benefícios de prestação continuada, tendo
PARECER, sob n9 438, de 1986, da Comissão
- De Constituição e Justit;"a, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra·
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 12 minutos.)

3174

Quarta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ata da
4~

231~

Setembro de 1986

Sessão, em 16 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária,

da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÀS 19 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio
Gueiros- Alberto "Silva --Helvídio Nunes- César
Cais - Dias Macedo --Afonso Sancho - Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir Gaudêncio- José Urbano- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante -:- Lourival
Baptista- Alaor Coutinho- Luiz Viana- José lgnácio Ferreífa ..:.:..-Amaral Peixoto - Nels_on Carneiro Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo CamposFernando Henrique Cardoso - Severo Gomes--.:... Bene.dito Ferreira- Mauro Borges- Gastão Müller- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ene~as Faria - Ai'rio Oaniia-rii Ivan Bonato - Carlos
Chiarelli - Octávi-o Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragell_i)- A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores_, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noss'?s trabalhos,
Sobre a mesa, requerimentos que serão hdos pelo Sr.
Jo.secretãrio~

São lidos os seguintes

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -

Item 1:

Discussão, em turno único, da redação tina! oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
908, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n<:> 147,
de 1981, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que modifica dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452,
de 19 de maio de 1943.

Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palawa, encerro a discussão.
- Encerrada a discussão, a redaçào final é considerada
definitivamente :.lprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

E a seguinte a redação final aprovada
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado t1'' 147,
de 1981, que modifica disposithos da Consolida..;ào
das Leis do Trabalho, apro,·ada pelo Decreto-lei n\'
5.452, de 19 de maio de 1943.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo,
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. Alfredo
Campos -

Octávio Cardoso -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 883 da Consolidação das Leis do Trabalho p:.lssa :.l vigorar com a seguinte redação:

Nivaldo Machado

"Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens,
tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescid<l de custas e juros de
mora, sendo estes, em qualquer C:.lSO, devidos à razi'io de 12% a.a. e contados a partir da notificação
iniciaL"

R EQ UERIM ENTO
N• 401, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alínea
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 325,
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de
Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões; 16 de setembro de 1986- Alfredo
Campos -

Murilo Badarô -

Art. 2'<'
cação.
Art. 39

Nivaldo Machado.

Item 2:

Discussão, em primeiro turno {apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n<:> 255, de !984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a comprovação de serviço
prestado por profissional liberal perante a Previdência Social, para efeito de concessão de benefícios de prestação continuada, tendo
-PARECER, sob n"' 438_, __de 1986, da Comissão

mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem n9 392, de 1986 (N9 561(86,- na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituíção, e de acordo
com o art. 29 da Resolução n"' 93/76, do Senado Federal,
solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem n"' 391, de 1986 (N"' 557/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 29 da Resolução n9 93/76, do Senado Federal,
solicita autorização para que o Governo do Estado de
Minas Gerais possa contratar operação de crédito, para
os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comlssões de Economia
e de Constituição e Justiça.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto quanto à jurídlcidade. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Rejeitado.
O projeto vai ao Arqulvo.

o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 255, de 1984
DispÕl' sobre a comprova4;ào de servi4;o prestado
por profissionallibera1 perante a Previdência Social,
para efeito de concessão de benefícios de presta~ão
Continuada.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO
N• 400, de 1986

"b"' do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 319, de

.t

Belo Horizonte (MO) possa contratai: operação de crédito, para o fim que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'i' O tempo de serviço prestado por profissional liberal. para efeito de concessão de benefício pela
Previdência Social, será comprovado com a inscrição ou
matrícula mantida junto ao órgão de fiscalização profissional respectivo.
Art. 2<? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArL )'i' Revogam-Se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento nl' 400, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n~' 319, de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Osasco, em São
Paulo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-tãdos. (Pausa.)
Aprovado.
AprovadiJ o requerimento, pass:J-se à apreciaç1io da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Samp:Jio,
para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAJ\:IPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Com.a Mensagem n<:> 319, de 1986, o Senhor Presidente da República
submete à ddiberação do Senado Federal pleito da Prefeilura Municipal de Osasco (SP) que objetiva a contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apeoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
1.

Proponente

1.1 Denominação: Município de OsascojSP
I .2 Localização (sede): A v. Bussocaba, 300 06.000OsascojSP

2.

Financiamento

L.. I Valor: equivalente, em cruzados, a até 51.660,00
OTN.
2.Z Objetivo: Implantação de Unidades de Medicina
Preventiva,
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: lO (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado _em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortizações: o saldo devedor se·
rá amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema, SAC, vencíveis !lo
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os segumtes dispêndios anuais: (986- Cz$ 107.685,16, 1987Cz$ 280.144,88, 1988 - Cz$ 637.305,04, 1989 - CzS
731.017,28, 1990 - Cd 702.805,93, 1991
Cz$
674.594,57, 1992 - Cd 646.383,23, 1993
Cz$
618.171,87, 1994- Cz$ 589,960,52, 1995
Cz$
561.749,17, 1996 - Cz$ 533.537,82, 1997
Cz$
505.326.47. 1998- Cz$ 121.923,59.

Setembro de 1986

2.7 Garantias: vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nQ 1.849, de
13 de setembro de 1985.
_
_
Com base em estUdos reatizados por seus órgãos assessores a Caixa Econômica Federal considera a operação
viável sob os aspectos social, económico-finanJ:_eiro e Je:.
gal, enquadrando-se a mesma nas normas operacionais
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 183, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660,00 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' f: a Prefeitura Municipal de Osasco (SP), nos
termos do artigo 29 da Resolução nQ 93, de 11 de outubro
de 1976, parcialmente modificada pela. Resolução n9
140/85, ambas do Senado Federal, autonzada a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660,00 OTN,junto à Caixa Económica ~ede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de apoto ao
Desenvolvimento Social - FAS destinada à implantação de Unidades de Medicina Preventiva no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O pareoer da
ComissãO de EcoD.omia concluí pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 183, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, em São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660,00 OTNs, para o fim que especifica, dependendo ainda de pareceres das Comissões de Constituíção
e Justiça e de Municlpíos. -Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueii'os
para proferir o parecer Qa Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. Hl!:LIO GUEJROS (PMDB- PA. Para proferir 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 319/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Osasco (SP) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 51.660,00 OTN destinado a financiar a implantação de Unidade de Medicina Preventiva
no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituad_o no artigo 29 da Resolução n9 93/76, parcialmente modificada pela Resolução n' 140/85, ambas do
Senado Federal, implicando a não-observância dos limites fixados 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, verífica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre senador Marcelo Miranda, para profe.
rir o parecer da Comissão de_ Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n' 183, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Osasco
(SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660,00 OTN, destinada a implatação de Unidades de Medicina Preventiva no Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de Co_nstituicão e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec·
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina·
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sena<iores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Camisão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo Sr.
l '-Secretário.

E lido o seguinte
PARECER

N• 921, de 1986
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nQ 183, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n' 183, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 51.660 OTNs.
Sala de Reuniões da Comissão, l6 de setembro de
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator - Alaor Coutinho ..

ANEXO AO PARECER N• 921, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nQ 183, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - ' - - - - " - , Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1986
RESOLUÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 51.660 Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 ta Prefeitura Municipal de Osasc_o, E~tado
de São Paulo, nos termos do artigo 2~' da Resoluçao n'
93 de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660_ Obrigaç~es _do Tesouro
Nacional- OTNs, junto à Catxa Econom1ca_ Federal,
i:sta na qualidade de gestora do Fu~do de Apolo ao D_e·
senvolvimento Social- FAS, destmada à 1mplantaçao
de unidades de Medicina Preventiva, no Município.
ArL 2' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
_
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'>' 401, de urgência, lid.o no
Expediente, para a Mensagem n9 325, de 1986, relatiVO a
pleito da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, em
Minas Gerais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovado.
.
Aprovado o requerimento, passa:se_ à aprecração ?a
matéria, que foi despachada às Com1ssoes de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
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Solicito ao nobre Senador Carlos Lyra o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CARLOS LYRA (PFL- A L. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n' 325/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Sen~do Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo (MG),
que objetiva contratar, junto à Cai.xa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. Proponente:
Denominação: Município de Monte Carmelo.
Localização (sede): Praça Getúlio Vargas, 272 Monte
Carmelo - MG.

2. Financiamento:
Valor: equivalente, em cruzados, a até 135.000,00
OTN.
Objetivo: canalização de córrego no Município.
Prazo: Cai'ência: até 03 (três) anos. Amortização: 12
(doze) anos.
Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com
o índice de variação das OTN.
Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo" com cronograma a ser apresentado.
Condições de AmortizaÇão: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestaÇões trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC. vetfcíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:

1986-CzS
1987 - CzS
1988 - CzS
1989- CzS
1990- CzS
1991- CzS
1992- CzS
1993- CzS
1994- CzS
1995- C'zS
1996- Cz$
1997- Cz$
1998- Cz$
1999- Cz$
2000-CzS

353.740,00
566.136,00
1.455.041,00
1.710.061,00
1.662.884,00
1.615.705,00
1.568.528,00
1.521.349,00
1.474.171,00
1.'\26.993,00
1.379.815,00
1.332.637,00
1.285.459,00
1.238.281,00
302.199,00

Garantias: vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n' 1.!80;de 02 de
-abril de 1986.
O processo não apresenta dados que permitam, a esta
Comissão, avaliar a capacidade de endividamento dareferida_ Legislatura. Todavia, com base em estudos, de
seus órgãos assessores, a Caixa Econômica Federal considerou a operação viável sob os aspectos social,
económico-financeiro e legal.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento, em caráter exc_epcional, da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 184, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo (MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 135.000 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
(MG), 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 correspondente, 1
em cruzados, a 135.000 OTN, parcialmente modificado
pela Resolução n' 140/85, ambas do Senado Federal.
Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
(MG), nos termos do artigo 2~> da Resolução n' 93, de II
de outubro de 1976, parcialmente modificado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 135.000 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.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'~' 18_4, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Monte Carmelo (MG) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 135.000 OTN, para os fins que específica.
Dependendo, ainda, dos pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sen<idcii_es:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão __ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 325/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Monte Carmelo (MG) a contratar empréstimo no valor
correspondente, em cruzados, a l35.000 OTN, destinado
a financiar a canalização de córrego no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termoS do
preceituado no artigo 29 da Resolução n'i' 93, de 1976,
parcialmente modificado pela Resolução n'i' 140/85, ambas do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a
não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n'i' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja
vista que os recursos a serem repasSados serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social

-
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A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
Este é o parecer, Sr. Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
135.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -

O SR. PRESIDE!STE (José Fragclli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 184, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Sen_ado Federal,
que objetlva autorizar a Prefeitura Municipal de Monte
Carmelo (MG) a contratar operação de cré_dilo _n_o valor
correspondente, em cruzados,__a 135.000,00
destinada à canalização de córrego no município.A matéria foi apreciada-pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos a.<;.pectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.

O!N,

, DE 1986

OTN.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, eliCerro a discussão._
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

O Senado Fedem! resolve:
Art. ]9 É a Pri!-feitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, nos termos dO artigo 29 da
Resolução n<? 93, de I I de outubro de 1976, alterada pela
Resolução n" 140, 0-e 5 de _dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autori:wda a contratar operação de crédito no valor corresponden~e, em cruzados, a 135.000,00
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 canalização de córrego no município.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da ComisSão de Redação, que será lido pelo Sr.
J9-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão_.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

E lido

o seguinte

PARECER
N• 922, de 1986

FAS.

Assim, verifica--se que a propOSíção foi elaborada consoante as prescrições legaís e regimentaiS-aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Este é o parecer~ Sr .. Presidente,

RESOLUÇÃO N•

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 184, de

1986.
Re1ator: Senador Nivaldo Machado

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 184, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo (MG) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a

135.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Octát'io Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator -Alaor Coutinho (art. 90, § 19).

ANEXO AO PARECER N• 922, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nQ 184, de

1986.
Faço saber que o Senado Federai"aprovou, nos termos
..fo artigo 42. inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19
horas e 40 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara fi9 189, de 1985 (n9 5.465/85, na CãSã de ori·
gem), que dispõe sobre a criação e extinção de cargos na
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da quinta
região e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 313 e 314, de 1986, das Comissões:
-de Sen·iço Público Cit'il, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão .

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35 minutos.)

Ata da 23211 Sessão, em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Frage!li
ÃS !9 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Raimundo P<.lrente -- Aloysio Chaves - Hélio
Gueiros - Alberto Silva - Helvídio Nunes - César
Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho -_Carlos Alberto- Mo<.lcyr Duarte- Martins Filho - Amir Gaudéncio- José Urbano_- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Curlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista- Aluo r Coutinho- Luiz Viana- José Ignáeio Ferreira..,..- Amarai Peixoto- Nelson CarneiroJamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo CamposFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Bene-dito Ferreira- M<.luro Borges- Gastão Müller ~ Jo~
sé Fragelli - 1\.·Iarcelo 1\.Iirand<.l - Saldanha Derzi Enéas Faria- Arno Damiani -Ivan Bonato- Carlos
Chiare[ li - Octávil) Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José f'rngelli) __: A lista de
prcscnç:.t ucus<.l o comparecimento de 39 Srs. Senadores.
H:.t\-cndo número regimental, dcdaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus. iniciamos nossos tra.balh0:..
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
[9 Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 402, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do arl. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nQ 247, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Campinas --SP.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Murilo
Badarô - Carlos Chiarelli - Alfredo Campos.

REQUERII\1ENTO
N• 403, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b,do Regimento Interno, pura a Mensagem n'i' 332, de
1986, relutiva a pleito da Prefeitun.l de Silo Gonçalo dos
Campos. Estado da Buhia.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Murilo
Badaró - Carlos Chiarelli - Alfredo Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lídos serão votados após a Ordem do Dia, na
forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidênci-a recebeu as Mensagens n<:>s 393 a 396, de 1986 (n9s
556, 559, 562 e 564/86, na origem"), pelas quais o Senhor
Presidente da República, nos termos do art. 42, item VI,
da Constituiç~o. e de acordo com o art. 29 da Resolução
n9 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para
que_ as Prefeituras Municipais de Campo Grande (MS),
Bmbosa Ferraz c Arapongas (PR) e Itatiba (SP) possam
contratar operações de crCdíto, para os fins que especificam.
As matéria:. ~erào despachadas 1ls Comissões de Economia. de Constituição c Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José fragdli)- A Presidência recebeu as rvlensugcns n'-'s 397 a 399, de 1986 (n"s

558. 560 e 563/86. na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República. nos termos do urt. 42, item VI, da
Constituição. c de acordo com o art. 2Q da Resolução n~
<:)J/76, no Senudo Federal. solicitu :.tutorizaçào parn que
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os Governos dos Esta_d_()1; do Maranhão e Goiás possam
contratar operações de crêdito, para os fins que especifi-

cam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 189, de 1985 (n~ 5.465/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação e extinçã_o de
cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da quinta região e dã outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9s 313 e 314, de 1986, das

Comissões:
-de Servi~o Público Civil, favorável; e
- de Finan~as, favorável, com voto vencido, em
separado do Senador Helvidío Nunes.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. -(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação da matéria que, nos termos do inciso II, b, do art. 3:!2 do Regimento, depende para sua
aprovação do voto favorável da maioria _absoluta da
composição da Casa, devendo ser feito pelo processo
eletrónico. Tendo havido, entretanto, acordo entre as
Lideranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo
processo simbólico.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Aprovado o projeto, em primeiro turno e decorrido o
interstlcio de quarenta e oito horas, previsto no art. lOS,
§ 3'<' da Constituição, o projeto será incluldo em Ordem
do Dia p3.ra apreciação em segundo turno.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 189, de 1985
( l'i"' 5.465/85, na Casa de origem)
De iniciatha do Tribunal Superior do Trabalho
Dispõt.> sobre a criação c extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta
Região e dá outras pro~·idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> Ficam criados, no Quadro Permanente de
Pc:,wal d<! Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Quinta Rcgião, os seguintes cargos:
_
I - no Grupo-Direção e Assessor:Jme_nto Superiores,
cJdigo TRTS-DAS-100, 2 (dois) cargos de Secretário de
Turma:
II- no Grupo~Atividades de Apoio Judiciário, código TRTS-AJ-020, 93.-(noventa e três) cargos de Técnico
Judiciário, eJdigo TRT5-AJ-021; 36 (trinta e seis) cargos de Oficial de Justiça Avaliudur. código TRTS-AJ022: 105 (cento e cinco) cargos de Auxiliar Judiciário,
código TRTS-AJ-023: 30 (trinta) cargoS de Agente de
Segurança Judiciária, código TRT5-AJ-024 e 114 (cento
e quatorle) cargos de Atendentc Judiciário, código
TRT5~AJ-025;

1!1- no Grupo-Outras Atividudes de Nível Superior,
código TRTS-NS-900. 1 (um) cargo de MédícQ, TRTSNS-901; I (um) cargo de Enfermeiro, TRTS-NS-904; 2
(dois) cargos de Psicólogo, TRTS-NS-907; 2 (dois) cargos de Estatístico, TRTS-NS-926; 2 (dois) cargos de Assistente Social, TRTS-NS-930 c 1 (um) cargo de Bibliotecúrio, TRTS-NS-932;
IV- no Oiupo-Outras AtividadeS de Nível Médio,
código TRT5-NM-JOOO, 3 (três) cargos de Auxiliar de
Enfermagem, TRTS-NM-1001 e 5 {cin-co) cargos de Telefonista, TRTS-NM-1044;
V- no Grupo Artes_:.mato, çódigo TRTS-ART-700,
2 (dois) cargos de ArtífiCe de Estrutura de Obras e-Metalurgia, TRTS-ART-701; 4 (quatro) cargos de Artífice de
Mecânica, TRTS-ART-702; 2 (dois) cargos de· Artífice
de Eletricidade e Comunicações, TRTS-ART-703; 3

(três.) cargos de Artífice de Carpint~ria e Marcenilria,
TRTS-ART-704; e 5 (cinco) cargos de Artífice de Artes
Grâficas, TRTS-ART-706.
§ (9 A classificação dos cargos de que trata o inciso
I deste artigo far-se-â por deliberação do Tribunal, observadas as disposições legais pertinentes.
§ 2>? Os cargos referidos nos -incisos II a V deste artigo serão escalonados pelas classes das respectivas CU:te·
gorias Funcionais, de acordo com a lotação fixada, observados os critérios legais e regulamentares vigentes.
Art. 2<:> Ficam extintos 2 (dois) cargos de Contador,
TRTS-NS-924, 4 (quatro) cargos de Técnico em Conta·
bilidade, TRT5-NM-l042, 2 (dois) cargos de Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos, TRT5-NM-1006, 3
(três) cargos de Auxiliar de Artífice, TRTS-ART-709, e
72 (setenta e_ dois) cargos de Agente de Portaria, TRTSTP-1202, a partir da classe inicial e à medida que forem
vagando.
Parágrafo único, O preenchimento de 2 (dois) cargos de Técnico Judiciário, TRTS-AJ-021, de 4 (quatro)
cargos de Auxiliar Judiciário, TRT5-AJ-023, e de 77 (setenta e sete) cargos de Atendente Judiciãrio, TRTS-AJ025, entre os criados-pelo artigo anterior, fica vinculado
à extinção dos cargos mencionados no caput deste artigo.
Art. 39 O preenchimento de cargos de Provimento
efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região far-se-â de
acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho, observadas
as disposições do§ 21' do art. 108 da Constituição Federal.
Art. 4<:> No corrente exercício somente poderã ser
preenchido 1/3 (um terço) dos cargos criados por esta
lei e no próximo exercício poderá ser provido mais 1/3
(um terço) do total de cargos criados, ficando o saldo
restante para preenchimento no exercício subseqUente.
Art. 5<:> As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Region:Jl do Trabalho da Quinta Região.
Art. 6<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7<:> Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDE:"'ITE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 247, relativo à Presfeitura
Municipal de Campinas, em São Paulo.
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 de Municípios.
Estando a matéria dependendo do parecer da Comis.sào de Economia, verifh:ando-se a ausenc:ia temporária
da maioria dos seus integrantes, a Presidência, nos termos do R~gimento Interno. designa o nobre Senador
Afonso Sancho, substituto eventual da referida Comissão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho,
p<~ra proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. AFO~SO SANCHO (PDS- CE. Para proferir parecer.)- Sr. Pr~idente, Srs. Senadores.
Com a Mensagem n\> 247/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Campinas (SP), que
objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São
Paulo S/ A, este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH) a seguinte operação de credito.
Características da operação:
A- Valor: Czl 51.072.000,00 (correspáildente a
480.000 OTN de CzS !06,40);
b- Prazos:
I - de carencia: 30 meses (máxima) e 24 meses (estimada);
2 - de amortização: 240 meses;
C- Encargos:
1 -juroS: 10,5% a.a. (BNH);
2 - taxa de administração·. I ,0% a,a,
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e
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E - Oestínãção dos recursos: execução de obras de
infra-estrutura referentes ao Plano Integrado de Apoio
aos Municípios (PROMUNICIPIO).
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais constatou que a margem- de poupança real da
Prefeitura de Campinas mostra-se bastante superior aos
dispêndios que a sua dívida consolidada interna apresentará apóS a efetivação do empréstimo pretendido e
concluiu que a assunção do compromisso não deverá
trazer àquela entidade maiores pressões na execução
orçamentãria de seus futuros exercfcios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que, analisado pelo
Banco do Estado de São Paulo S/ A, considera viável
técnica, econôniica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 185, DE 1986
Autoriza a Prefeitura de Campinas (SP) a cOntra~
tar operaçã-o de crédito no valor de Cz$
51.072.000,00 (cinqüenta e um milhões, setenta e
dois mil cruzados).
O Senado Federal resolve
Art. 1Q Ê a Prefeitura Muncipal de Campinas (SP),
nos termos do artigo 2Q 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 Cz$ 51.072.000,00 (cinqUenta e um milhões, setenta e dois mil cruzados), correspondente a 480.000
OTN, vigente em agosto de l986,junto ao Banco doEstado de São Paulo S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) destinado à execução de obras de infra-estrutura referentes
ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios (PRONUNICIPIO), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo Processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --0 parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 185, de 1985, que autoriza a
Prefdtura Municipal de Campinas (SP) a contratar operação de ~,."T"édito no valor de Cz$ 51 .072.000,00, para ?S
fins que especifica. dependendo de pareceres das Comlssões de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) =-- Sr. Pre.<>idcnte, Srs. Senadores~
O presente projeto dc resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como concluslío de seu Parecer sobre a Mensagem n9 247/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a contratar empréstimo no valor de CzS
5 L072.000,00 (cinqilcnta e um milhúes e setenta e dois
mil cruzados), destinado <1 financi:Jr a execução de obras
de infra-estrutura referentes ao Plano Integrado de
Apoio aos Municípios (PROMUNJCIPIO).
O pedido de autorjzação foi formulado nos termos do
preceituado no iirtígo 29 da Resolução n'193, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nãoobservância dOs limites fixados no artigo 2>? da Resolução número 62, de 1975, também do Senado Federal,
haj:J vista que os recursos a serem repassados serão provenientes do Banco Nacional da Habitação - BNH,
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de c_onstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Este o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jot>é Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípío_s.
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O. SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sobe exame o Projeto de Res_olução nt~ 185, de 1986,

de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, que objetiva autorizar a Prefei~ura Municipal de
Campinas - SP a contratar operação de crédito no valor de Cz.$ 51.072.000,00 (cinqüenta e_ um milhões, setenta e dois mil cruzados), destinada a execução de obras de
infra-estrutura referentes ao Plano Integrado de Apoio
aos Municípios- PROMUNIClPIO.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Ecomomia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa 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 aspectos de constituciOnalidade, juridicidade e técníca legislativa.
Nos aspectos que competem a esta ComiSsão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Co~pletada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. S~®.t.C:S. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo
Sr. 1"'-Secretário.
~

lido o seguinte

PARECER
N• 923, de 1986
Comissão de Redação
Redação fma1 do Projeto de Resolução n"' 185, de
!986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 1&5, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campinas (SP) a contratar operação de
crédito no valor de CzS 51.072.000,00 (cinqüenta e um
milhões e setenta e dois mil cruzados).
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente, Saldanha Derzi,
Relator, Aldo Coutinho.
ANEXO AO PARECER N• 923, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 185, 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 Campinas,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de CzS 51.072.000,00 (cinqüenta e um mi~
lhões e setenta e dois mil cruzados).
O Senado Federal resolve:
Art. li' h a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2"' da Resolução
n~' 93, de I l de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
51.072.000,00 (cinqüenta e um milhões e setenta e dois
mil cruzados), correspondente a 480.000 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado
de São Paulo S.A., este na quaUdade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada
à execução de obras de infra-estrutura referente ao Plano Integrado de Apoio ao·s Municípios (PROMUNIC1PIO), 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. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discu_ssão
a rccj.ação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)_
Aprovudº.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 403, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n~' 332, de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de São" Gonçalo dos
Campos, Bahia.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de ConstituiÇão e Justiça e de Municípios.
Veríficando-se a ausência temporâria da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho, substituto eventual d_a referida Comissão, para relatar o parecer da Comissão de Economia.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 332/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Fed~ral
pleito da Prefeitura Municipal de São Gonçaio dos
Campos (BA) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F.AS, a seguinte
operação de crédito:

1.

Proponente

1.1 Denominação: Munic!pio de São GonÇalo dos
Campos
1.2 Localização (Sede): Av. Aníbal Pedreira, n"' 1
São Gonçalo dos CamposjBA
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 31.775,88
OTN.
2.2 Objetívo: Implantação de um Centro de Abastecimento.
23 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. Amortização:
lO (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de l% ao ano, cobrado_s trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100%
do índice de variação das OTN.
25 Condições de Liberação: o financiamento será
liberado em parcelas, 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, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986-Cz$
1987- Cz$
1988- Cz$
1989- Cz$
1990- Cz$
1991- Cz$
1992- Cz$
1993- Cz$
1994 -Cz$
1925- Cz$
1996-Cd
1997-Cd
1998- Cz$

7.206,90
159.043,03
173.527,00
462.660,62
445.307,92
427.955,22
410.602,52
393.249,82
375.897,12
358.544.42
341.191,72
323.839,02
306.486,32

2.7 Garantias: vinculação de quotas do FPM
2.8 Dispositivos LegalS: Lei Municipal n"' 334, de
18-6-85.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e lêgal, a operação apresentou viabilidade, segundo à Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
_
Assim sendo, concluímos pelo acolhiffiento da Mensagem, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 186, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo
dos Campos {BA) a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88
OTN.
_O

Senado Federal resolve:

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de São Gonçalo
dos Campos (BA), nos termos do artig_o 29 da Resolução
n~> 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a c_ontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 31.775,88 OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada, à implantação
de um centro de abastecimento.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-0 parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 186, de 1986, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, na
Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88 OTN para os fins
que especifica, dependendo de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - C~ncedo ~
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NlVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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~ 332/86, do_ Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos (BA) a contratar empréstimo no
valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88 OTN,
destinado a financiar a implantação de um Centro de
Abastecimento.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceitu-Mo no artigo 21', da Resolução n~' 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a nãoobservância 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 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e !'egimentais aplicáveis à espécie, merecendo, p-or isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir parecer da Comissão de Municípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nt~ 186, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São
_(}Qoçalo dos Campos (BA), a contratar operação de crê-dito no valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88
OTNs, destinada à implantação de um Centro de Abastecimento.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
·
Nos aspectos que competem a esta comissão, opinamos 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
municípios brasileiros, em face da concentração c!as receitas tributárias a- nível da União, e ser o instituto do
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endividamento o único mecanismo de que dispõe para
implementar os programas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favorãveis.
Completada a instrução da matéria, passa-Se à discussão do projeto, em turno único._ (Pausa.)
_ _
Não haverido quem peça a palavra, encerro a diScUssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma®cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rçdação, que serâ lido pelo
Sr. [9-Secretário.

t! lido o seguinte

PARECER
No 924, de 1986
Comissão de Redaçào
Reda.;ão final do Projeto de Resolução n" 186, de
1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do ProJetO -de
Resolução nl' 186, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos (BA), a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em
cruzados, a 31.775,88 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente-saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho.

Ata da

233~

4~

RedaÇão final do Projeto de Resolução n"' 186, de
1986.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

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

O SR. PRESIDENTE (José FrageUí)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
20 horas e 15 minutos, com a s_eguinte

RESOLUÇÃO N' , DE 1986

ORDEM DO DIA

ANEXO AO PARECER N' 924, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo
dos Campos, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito, no nlor correspondente, em cruzados, a
31.775,88 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }'? Ê a Prefeitura Municipal de São Gonçalo
dos Campos, Estado da Bahia, nos termos do artigo 29
da Resolução n9 93, de t 1 de outubro de 1976, alterada
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
31.775,88 Obrigações 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 um Centro de abastecimento, no Municlpio.
Art. 29 .Esla resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçào final. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 897, de
1986), do Projeto de Lei do Senado nl' 67, de 1981, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta
dispoSitiVos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452; de 19 de maio de 1943.

-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do_ art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senadon~' 141, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento médico de urgência por hospitais públicos, e dá outras providt!ncias, tendo
PARECER, sob n~' 8, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidadc, "com voto vencido do Senador Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Está encerrada a sessão.
( Le11anta-se a sessão às 20 horas e 8 minutos.)

Sessão, em 16 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
REQUERIMENTO
N• 405, de 1986

ÃS 20 HORAS E /5 MINUTOS, AC!f4_M-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alberto Silva - Helvídio Nunes- César CaisDias Macedo - Afonso Sa_oç_ho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Ma.rtins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana -José Ignâcio Ferreira
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Jamil Haddad - Murilo Badaró- Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso- Severo Go.mes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão Müller- Jos~ Fragetli
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Enéas Faria
- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos ChiarelliOctávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - 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 serão lidos pelo Sr.
1"'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
No 404, de 1986
RequeremoS urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 310, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de
Guaçuí - ES.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Mac-hado - Octá,·io Cardoso.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 328, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- OS requerirtleflfOs_ lidos serão, nos termos regimentais, vOtados
apôs a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.
!~'-Secretário.

É lido a seguinte

OF. qL PFL-l.166j86Brasilia, 16 de setembro de 1986.
Senhor Presidente:·
Terp.os a grata satisfação de comunicar a V, Ex~ que,
ate~dendo a imperativo de ordem organiZlicional de
nossa Bancada, estamos propondo seja alterada a composição da Comissão Mista de Orçalnento, relativamente aos Srs. Senadores do Partido da Frente Liberal.
Destu forma, solicitamos os bons ofícios de V. Ex~. no
sentido de substitutuir o nome do Senador José Lins
pelo nome do Senador Nivaldo Machado, como titular,
saindo este último da suplência e entrando em seu lugar
o Senador José Urbano.
Sendo só o que se nos oferece para o momento,
valemo-nos do ensejo para renqvar a V. Ex~ nossos protestos de elevada estima e distinta. consideração.
Atenciosas saudações - Carlos Chiarelli, Líder do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Serão feitas
aS- SubstitUições solicitadas.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (o·
ferecida pela Comissão de redação em seu parecer
n9 897, de 1986), do projeto de Lei do Senado nl' 67,
de 1981, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho, uprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452,
de l~' de maio de 1943.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
sã:ão havendo quem peça a palavra, encerro a discusEncerrada a discussão, a redação final é considerada
definittvamente aprovada, nos termos regimentais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada.

Redat;ão final do Projeto de Lei do Senado nl' 67,
de 1981, que acrescenta dispositivos à ConSolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~'
5.452, de 1Y de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 901 da Consolidação das Leis Trabalho - CLT, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
'"Art. 901
.. .
.. ,-.- ......_....•......
Parágrago único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procurados das partes será
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permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria."
Art. 2~'
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em primeito turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado _nl' 141, de 1984, de autoria do
Sena-dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento médico de urgência
por hospitais públicos, e dá outras providências,
tendo
PARECER, Sob nl' 8, de 1985, da Comissão
- de Constitui~ào e Justica, pela inconstitucionalidade e injuridici&1de, com voto vencido do Senador Hélio Guciros
Em discussão o projeto 4uilil.l0 à constitucionalidade

e juridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra 1 encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto va-í ão Arquivo.

t o seguinte o projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 141, de t984
Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento
médico de urgência por hospitais públicos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Todo o estabelecimento hospitalar público
prestará, obrigatoriamente, assistência médica de urgência quando solicitado, ou quando o paciente ·a -de Comparecer ou for conduzido.
Art. 21' Para os efeitos desta lei equípir-am-se aos estabelecimentos hospitalares públicos ou hospitais privados que recebem auxílio, de qualquer espécie, da União,
dos Estados e Municípios.
Art. 3~' A falta de atendimento hospitalar, em casos
de urgência, seja qual for o motivo alegado, sujeitará o
responsável pelo estabelecimento às penalidades previstas no art. 135 do Códí1io Penal.
Art. 41' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esgotada a
Ordem do Oía, "pasSa-Se á apreciação do Requerimento
n~ 404, lido no expediente, de urgência para a Mensagem n' 310, de 1986, referente a pleito da Prefeitura Municipal de Guaçu(, Espírito Santo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senifdores que o aprOVa"TD. penT:iariiÇam 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 MuniCípk•s.
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Cid Sampaio
para proferir parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nl' 310/86, o Senhor Presidente da
República: sUbmete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Guaçuí (ES), que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal a seguinte operação de crédito:
Caracterfstlcas da Operação:
I.

-

Proponente

1.t- Denominação: Município de Guaçuí- ES.
I .2- Localização (sede): Praça João Acacinho, n>' I
Guaçuí- ES.
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2. Financiamento
2.1- Valor: equivalente, em cruzados, a até
12.196.68 OTNs.
2.2- Objetivo: aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
2.3- Prazo:
carência: até I (um) ano.
amortização: 4 (quatro) anos.
2.4- Encargos: juros de I% ao ano,_ cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em IOO%
do índice de variação das OTNs.
2.5- Condições de Liberação: o financiamento será
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6- Condições de Amortização: o saldo devedor será amortizado em 16 (dezesseis} prestações trim~~rais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 44.376.82
1987- CzS 207.411.41
1988- CzS 335.728.61
1989- CzS 319.077.20
1990- CzS 302.425.78
1991- CzS 144.968,61
2.7- Garantias: vinculação de parcelas do ICM.
2.8- Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 1.260, de
18-11-85.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men~
sagem
, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 187, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaçuí (ES) a
contratar operação de crédito no valor corresponden~
te, em cruzados, a 12.196,68 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' É_ a Prefeitura Municipal de Guaçuí (ES),
nos termos do art. 2~' da Resolução n~ 93(76, de 11-1076, alterado pela Resolução nl' 140/85, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 12.196,68 OTN, junto
à Caixa Econômica Federal destinada à aquisição de
equipamentos para coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas pela Caixa Econômica Federal, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 187, de 1986, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guaçuí (ES) a contratar Operação de Crédito no valor cotrespondente, em cruzados,
a 12.196,68 OTN (dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios).
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NIVALDO MACHADO- (PFL- PE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. S~nadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~ 310/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Guaçuí (E$) a contratar empréstimo no valor correspondente em cruzados, a 12.196,68 OTNs,junto à Caixa
Econômica Federal, destinado a financiar a aquisição de
equipamentos para 'coleta de lixo.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 21' da Resolução nl' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por consegui~"~; te, a não ob·
serváncia 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 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurididdade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.

.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. pronuncia o seguinte parecer.)- Sr. Presidente Srs. Senadores:
Sob e."tame o Projeto de Resolução n9 187, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Guaçuí
(ES) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 OTNs,junto a CaixaEconômlca Federal, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante,
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no -que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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
municípios brasileiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da união, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implantar os programas de trabalho.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação,
Em discussão o projetO. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre• a mesa, redaçào final de matéria em regime de urgência que
vai ser lido pelo Sr. 11'-Secretãrio.

E lida

a seguinte:

PARECER
N• 925, de 1986
Comissão de Redação
Redação li na! do Projeto de Resolução
1986

n~'

187, de

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 187, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Guaçuí - ES, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
12.196.68 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Re!Lltor - Benedito Ferreira.
ANEXO AO PARECER N• 925, DE 1986
Reda~ào

final do Projeto de Resolut;;ão n9 187, 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 N•

, DE \986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guacuí, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de cr~dito
no valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. Jl' ta Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado
do Espírito Santo, nos termos do artigo 2~> da Resolução
n~' 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n~' 140,
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econômlca
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Em discussão
a redação final que acaba de ser lida. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Sen-ãdores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a redução_ final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se,
agora, à votação do Requerimento n9 405, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem n9 328, de 1986, referente_ a pleito da Prefeitura-Municip-al áe Olinda, Pernambuco.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 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 Cid Sampaio,
para proferir o parecer da Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 328/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Olinda (PE) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio_ao DesenvolVimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Olinda
1.2 Localização (sede): Palâcio dos Governadores
Rua de São Bento, 123, Varadouro Olinda-PE
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 236.935,70
OTN.
2.2 Objetivo; implantação da I• Etapa do Projeto .. Pé
no Chão".
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amortização: 8
(oito) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100%
do índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2JS._Condições de Amortizaçã-o: o saldo devedor serâ
amortizado em 32 (trinta e duas) prestações trimestrais -e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguin---- tes dispêndios anuais:

1986- CzS 369.926,00
1987- CzS 1.479.704,00
\988- cz$ 1.479.704,00
1989- CzS 1.479.704,00
1990 - Cz$ 4.561.587,00
1991 - CzS 4.376.624,00

~
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19921993 1994199519961997 -

CzS 4.191.660,00
CzS 4.006.698,00
CzS 3.821.735,00
Cz$3.636.774,00
CzS 3.451.811,00
Cz$ 3.266.848,00

2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo de ParR
ticipação dos Municípios- FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 4.536/86, de
14 de abril de 1986.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica_ Federal, eJ]quadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 188, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 236.935,70 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. I 9 E a Prefeitura Municipal de Olinda (PE),
nos termos d_o 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 236.935,70 OTN,
junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- !=AS, destinado à Implantação da I~ Etapa do Projeto "Pé no Chão".
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
ComiSsão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 188, de 86, que autoriza aPrefeitura Municipal de Olinda (PE), a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
__2.J6.935,70 OTN para os fins que específica.
Dependendo de pareceres das Comissões de Consti~
tuição e Justiça e de Municipios.
Solicito ao_nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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 328/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Olinda (PE) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 236.935,70 OTN, destinado a financiar a Implantação da !9 Etapa do Projeto "Pé no
Chão".
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limíteS -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 - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais apHcáveis à esPécie, merecendo, pOr isso, o nosso encaminhamento favorâ_vel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragdli) - Solicito ao
fiobre Senador Marcelo Miranda, o parecer da Comissão de Municípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 188, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar à Prefeitura Municipal de Olinda
(PE) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 236.935,70 OTN, destinada à
-implantação da I• Etapa do Projeto .. Pé no Chão".
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as-
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pectos de constitucionalidade, jurídicidade e té_cnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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
municípios brasileiros, em fac~ da concentração das receitas tributáriã.s a nlvel da União, e ser o instituto do
endividamento o único mecanismo de que dispõe para
implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão.

O Sr. Nivaldo Machado (PFL- PE)- Sr. Presiden·
_te, peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para discutir.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a me·
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19-Secretãrio.

t lida a seguinte
PARECER

N• 926, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 188, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a reda:ção final do Projeto de
Resolução n9 188, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda (PE), a contratar operação de crêdito
no valor correspondente, em cruzados, a 236.93_5, 70
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
I986. :..._ Nivaldo Machado, Presidente - Saldanha Der~
~;.i, Relator - Benedito Ferreira.

ANEXO AO PARECER N• 926, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 188, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presídii;nte, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 236.935,70
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
_Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado
de Pernambuco, nos termos do artigo 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede-ral, autorizada a contratar operação de crédito no vaiar
correspondente, em cruzados, a 236.935,70 Obrigações
do Tesouro Naciorial- OTN,junto à Caix,a Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação da I• Etapa do Projeto .. Pé no Chão", no
Município.

3182

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI)

Quarta-feira 17

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicaçã.o.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação fin_aL (p_ausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seriadores que a aprovam queiram pc!fmanecer
sentados. (Pausa.)

4~

art. 29 , da Lei Complementar nl' 1, de 9 de novembro de
1967, tendo

Aprovada.
(j prOjeto vaj à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hQje, às 20
horas e 45 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno únicO, do- ProjetO de Lei do Senado nl' 12, de 1986-Complementar, de autoria do Senador
Helvídio Nunes, que dá nova redação aos itens I e IV,

Ata da 234ll-

Sessão~~'

Setembro de 1986

PARECER, sob

n~'

207, de 1986, da Comissão

- De Constituição e Justiça, pela ConstitucíOnalidade
e Jurtdicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 38 minutos.)

em 16 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÀS 20 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES VS SRS. SENAf)ORESc
~-Raimundo Parente ---Aloysio Chayes - Hélio
Queiras - Alberto Silva - Helvídio Nunes- César
Cals - Diãs Macedo - Afonso Sancho - CafloS Alberto- Moacy_r Duarte- Martins Filho- Amír Gaudêncio-. José Urbano- Cid Sampaio~ Nivaldo Machado - Carlos Lyra. - L!J.Í~ Çavalcante-- Lourival
Baptista- Alaor Coutinho---:- Luiz Viana ~José (gnácio Ferreira - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo CamposFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão Müller- José
Fragelli- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Ene• as Faria - Arno Damiani --Ivan Bonato - Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. S~nadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expedienfe a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as Mensagens n~>s 400 a 402, de 1986 (nl's 565 a
567/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 21' da Resol1,1çãQ n~_9Jj76,
dQSenad_o_Fedend, solicita auforização para-Cjue aS Prefeituras Municipais de Campo Mourão e Coronel Vivida
(PR) e de__ er~Ld~o,te Prudente (SP) possam contratar
operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissão de Economia, de Constituição e Justiça e- de Municípios.

_q ªR. ~RESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos TidoS serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) . :. . ._ Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão; em turno úníco, do Projeto d;;-i..ei do
Senado n~" 12, de 1986- Complementar, de autoria
do Senador Helvidio Nunes, que dá nova redaçào
aos itens I e IV, ari. 2~", da Lei COinplementar n~' 1,
de 9 de novembro de 1967, tendo
PARECER, sob n~" 207, de 1986, da Comissão
-de:_ Conlitituição e Justiça, pela constitucionalidade e juriáicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa~se à votação da matéria que, nos termos do inciso II, letra a, do art. 322 do Regimento lnterno, depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo
processo nominal. Tendo havido, entretant~?, acordo entre as Lideranças a matéria serã submetida ao Plenário
simbolicamente.
Em votação o projeto em turno único.
Qs Srs. Sepador~__g_l!_e o a:pr:ovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto ifã à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão Udo pelo Sr. 1~"-Secretãrio.

PROJETO DE LEI DO SENADO

São lidos os seguintes

N• 12, de 1986-Compiementar
Dá nova reda~;ào aos itens I e IV, art. 29, da Lei
Complementar n<? I, de 9 de novembro de 1967.

REQUERIMENTO
N• 406, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art._ 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~" 322, de

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal da Campina Grande, estado da Paraíba.
Sala das sessões, 16 de setembro de 1986. -Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Murilo Badaró.

REQUERIMENTO
N• 407, de !986
Requeremos urgência. nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Oficio S/19, de 1986,
relativa a pleito do Governo do Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, 16 de setembro de !986. - Murilo
Badarô - Carlos Cbiarelli - Alfredc;t Campos.

o· Congresso Nacional

decreta:
Art. !I' Os itens I e IV, art. 2~", da Lei Complementar
I, de 9 de novembro de 1967, passam a vigorar com a
seguinte redação:
n~"

" I - população estimada, superior a 6.000 (seis
mil) habitantes ou não ínfúiõf a 3 (três) milésimos
da existente no Estado.
IV- Arrecadação, no último exercício financeiro, de 3 (três) milésimos da renda estadual de impostos."
Ar.t. 2~"

caçào,
Art. 31'

Esta lei entra em vigor na data de sua

publi~

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE {José Fragelll) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~" 406, de urgência, lido no
Expediente, para Mensagem n9 322, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Campína Grande (PB).

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,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia .
~O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 322/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB)
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação. Município de Campina Grande
1.2 Localização (sede): Av. Rio Branco, 304
Campina Grande - PB.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 121.682,42
_ OTN.
2.2 Objetivo: Modernização e racionalização da Fei~
rajMercado Central de Campina Grande.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
fndice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento serã liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor serã
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
19861987 1988 1989 19901991 1992-

CzS 189.982,00
CzS 759.928,00
Cz$ 759.928,00
Cz$ 759.928,00
Cz$.2.026.130,00
Cz$ 1.950.138,00
Cz$1.874.144,00

1993- Cz$1.798.152.00
1994 - CzS I. 722. 160,00
1995- Cz$ 1.646.167,00
1996- Cd 1.570.176,00
1997 - Cd 1.494.183,00
1998- CzS 1.418.190,00
1999- Cz$ 1.342.198,00
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2.7 Garantias: Vínculaçào de cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 !.382/85, de
27 de dezembro de 1985.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidã.âe, segundo à Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 189, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande (PB) a contratar opcraçiio de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 121.682,42 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Campina Grari·
de (PB), nos termos do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se·
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi·
to no valor corresp-ondente, em cruzados, a 121.682,42
OTN, junto à CaiXã:-Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada a Modernização e Racionalização da FeirafMercado Central do Município.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
ComissãO de Ecoáoiilía, sobre a Mensagem n~' 322, de
1986, do Senhor Presidente da República, é favorável à
aprovação da proposta para que seja autorizada a Prefei·
tura Municipal de .Campina Graride (PB), a confiatar
operação de crédito no valor correspondente, em cruza.
dos, a 121.682,42 OTN.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir paracer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nv 322/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Campina Grande (PB) a contratar empréstimo no valor
correspondente, em cruzados, a 121.682,42 OTN, destinado a financiar a modernização e racionalízaçào da
Feira/Mercado Central do Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 21', da Resolução nv 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não-ob.Sei-Vâilcia
dos limites fixados no artigo 2v, da Resolução n-Umero
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.
As~im, verifica·se que a:·proposição foi elaborada con·
soante as prescrições legais e regínlentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa·
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicita ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 189, de 1986, de
autoria da Comiss-ãO -ae Economia do Senado Federal,
que objetiva autorízãr a-PrefeitUra MunicipardeCampina Grande (PB) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 121.682,42 OTN, destinada à modernização e racionalização da FeirajMerca·
do Central do 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 prioridade 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 legislativa.
-
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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 fiDãtl_C_eira 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 endividamento o único mecanismo de que dispõe para i:iiiplementar os programas de trabalho.
E _o parecer Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Sobre a mesa,
p"arecer da Comiss-ão- de Redação, que será lido pelo Sr.
J9 Secretário.
É lido o seguinte

PARECER

N• 927, de 1986
Comissão de Redação
Reda~ão

final do Projeto de Resolução n9 189, de

1986
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
ResoluçãO n~' 189, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
121.682,42 OTN,
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi. Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N• 927, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 189, de
!986.
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 Campina
Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
121.682,42 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Campina Gran·
de, Estado da Paraíba, nos termos do artigo 29 da Reso·
lução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pelaResolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 121.682,42
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 modernização e racionalização da Feira/·
Mer~do Central, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 407, de urgência, lido no
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Expediente, para o Ofício "S" n9 19, de 1986, relativo a
pleito do Governo do Estado de Pernambuco.
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 Finanças e
de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzi o parecer
da Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ü Senhor Governador do Estado de Pernambuco soli·
cita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV,
da COnstituiçào, a competente autorização para que
aquele Estado possa contratar uma operação de emprés-timo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta
milhões de dôlares norte-americanos) destinada ao reescalonamento de parte do pagamento do serviço da dívi·
da externa estadual no exercício de 1986, com amparo na
Lej Estadual n9 9.805, de 24 de janeiro de 1986.
Constam do processado os Avisos n~'s 290/86 e 291, de
1986, do Sr. MiniStro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, nos quais é reconhecida a prioridade do Programa de Refinanciamento da
dívida do Estado vencível em 1986, além dos documen·
tos iridispensáveis ao conhecimento da operação.
Da análise dos documentos anexados constata-se que
a dívida externa do Estado de Pernambuco totalizava,
em 31 de março de 1986, Cz$ 2.969.630.800 (dois bilhões,
novecentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta
mil e oitocentOS àlizados), representando 35,33% do total da dívida estadual. Desse montante, CzS
125.578.000,HO (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos
e setenta e oito mil cruzados) são compromissos assumidos pelo Estado, na qualidade de garantidor de créditos
concedidos a clubes de futebol, sob a égide da Resolução
n9 63, do Banco Central do Brasil (ou seja: repasse, em
moeda nacional, de empréstimos obtidas no exterior e.
como tal, sujeitas às mesmas condições iinanceiras do
contrato de crédito externo e correção cambial).
De se ressaltar que a garantia do Estado, na hipótese
em tela, inclui.se entre as obrigações que formam a sua
dívida intralimíte; representa um dispêndio a realizar, no
corrente ano, de Cd 43.208.500 (quarenta e três milhões,
duzentos e oito mil, quinhentos cruzados); e ainda que
todos os clubes que a obtiveram esti\o atrasados no cumprimento de suas obrigações contratuais.
A posição da dívida estadual em face das Resoluções
n9s 62/75 e 93/76, do Senado Federal, contudo, demonstra uma folga de Cz$ 4.87_3.301.100,00 (quatro bilhões,
oitocentos e setenta e três milhões, trezentos e um mil e
cem cruzados) no seu limite legal de endividamento. Se
computado o total da dívida consolidada do Estado, no
montante global de CzS 5.195.995.600,00 (cinco bilhões,
cento e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e
cinco mil e seiscentos cruzados), ai compreendida a dívidajnterna intra e extralimite, e a dívida externa, ainda
assim haveria uma folga de CzS 805.650.600,00 (oitocen·
tos e cinco milhões, seiscentos e cinqUenta mil e seiscentos cruzados} no seu limite global de endividamento da
ordem de CzS 6.001.645.000,00 (seis bilhões, um milhão,
seis-centos e quarenta e cinco niil cruzados).
Não há dados que permitam verificar a capacidade de
pagamento do empréstimo em exame pelo interessado. :t.
evidente, no entanto, que a efetivação do empréstimo,
para o reescalonamento de sua dívida externa, representará um alívio no seu cronograma de pagamento para os
próximos ex.ercícios.
Ante o exposto, Opinamos pel_o acolhimento da s-olici·
tacão, n·os terinos do seguinte

a

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 190, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares
norte-americanos).

--- O Senado Federal resolve:

Art. ]'\' I:: o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$
40,000,00.00 (quarenta milhões de dólares norte·
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Qua rra:relraT7

americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada
a financiar o seu Programa de Refinanciamento da dlvida vencível no exerc!cio de 1986.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Feder;1_l, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do artigo I~', item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da J?Olftica

econômico-financeira do Governo Federal, e, amda, o
disposto na Lei n'i' 9.805, de 24-1-86, autorizativa da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
h o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Finanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n'i' 198 de 1986, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de
crêdito externo no montante de 40 milhões de dólares
norte-americanos, dependendo afnda de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Queiras
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o Oficio ''S" n~' 19/86, do Senhor Governador
do Estado de Pernambuco, autoriza o Governo do Estado a contratar empréstimo no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta niilhões de dólares norteamericanos) destinado a financiar o seu Programa de
Refinanciamento de dívida vencível no exercício de 1986.
O pedido foi (ormulado nos termos do Artigo 42, item
IV, da Constituição.
Analisando os documentos que instruem o pedido a
Comissão de Finanças, em seu parecer constata que p~r
te da dívida do Estado de Pernambuco é composta por
compromissos assumidos pelo Estado na qualidade de
garantidor em contratos de crédito firmados por clubes
de futeboL
Tal parcela que representa 1,35%- do total da dívida
consolidada estadual e 3,42% de sua dívida intra-limíte,
prende-se a contratos de crédito de repasse de recursos
externos, firmados por clubes de futebol do Estado com
bancos privados, ao amparo da Resolução O"' 63, de 21
de agosto de 1967, do Banco Central do BraSil.
Tais contratos, dispõe a referída Resolução n"' 63/67,
obrigam o mutuário à liquidação com cláusula de paridade cambial posto que provenientes da conversão, em
moeda nacional, de empréstimos externOs obtidos pelo
credor nacional; bancos de investfnii:nto ou de desenvol~
vimen(o privados e bancos comerciaiS ã.UtOiliàáos a operar em câmbio.
A legalidade da concessão da garantia do Estado, na
hipótese, certamente terá sido- objeto de exame por parte
dos órgãos estaduais competentes, não competindo a
esta Casa sobre ela se pronunciar.
Com efeito, a competência do Senado _Fed~ral, expres~
sa no Artigo 42, IV, da Constituição, é a de autorizar o
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empréstimo que, no caso, destina-se à renegociação da
dívida externa do Estado - finalidade contemplada na
legislação aplicável como possível de ser financiada com
a contratação de empréstimo externo (artigo 19, parágrafo Unico, Decreto-lei n"' 1.312, de 15 de Ievereiro de 1974)
-, e foi aprovado pelo Legislativo Estadual (Lei n_9
9.805, de 24~1-86). O Executivo Federal, por sua ve~.
pronunciou-se favoravelmente à contratação, nos termos
do A viso n9 290/86, do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de Pfanejamento da Presidência da Repúblíca.
Ve;ifica-se, assim, que a Proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis,
merecendo nosso encaminhamento favorável, no que
tange aoS aSpectos de constitucioO.aHdade, Juridicidade e
técnica legislativa.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr.
1~>-Sectetário.

Setembro de 1986

RESOLUCÀO N•

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Pernambu<:o a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares
americanos) destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' to Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS
40,000,0QO.OO (quarenta milhões de dólares ame_rica_nos),
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. 21' A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen~
trai do Brasil, nos termos do artigo I~>, item II do Decre~
to n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Estadual n"' 9.805, de 24 de janeiro
de 1986, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em discussão
a Re_dação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A malêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
21 horas, com a seguinte

É lido o seguinte

ORDEM DO DIA

PARECER
N• 928, de 1986

-I-

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

n~'

190, de

Relator: Senador· Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do projeto de
Resolução n~' 190, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito
externo no montante de US$ 40,000,000.00 (quarenta
milhões de dólares norte-americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N9 928, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nl' 190, de
1986.

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

Discussão, em turno único, da redaçào final (ofereci-da pela Comissão de Redaçào em seu parecer n9 899, -de
1986), do Projeto de Lei do Senado n<> 74, de !981, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que altera a
Conso(idação das Leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n~' 5.452, de 19 de maio de 1943.

-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi~
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 364, de
t985, de autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera os artigos Jtt e 49 do Decreto-Lei n'i' 2.173, de 19 de
novembro de 1984, que instituiu a gratificação judiciãria
devida aos funcionãrios pertencentes aos órgãos do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos territórios, tendo
PARECER, sob ntt 557, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, Pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a SC$SãO.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 59 minutos.)

Setembro de 1986

Quarta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3185

Ata da 235? Sessão, em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli

ORDEM DO DIA

ÀS 21 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alberto Silva- Helvídio Nunes- César CaisDias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncíoJosé Urbano- Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalc<~nte- Lourival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignãcio Ferreira
-Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso -SeVero Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão Miiiler - José Fragelli
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Enéas Farii
- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chi3relliOctávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - 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.
O Sr. 19-Secretário procederâ à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N"' 403/86 (n9 570/80-; na origem), de 16 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 87, de) 986 (n~
5.329/85. naquela Casa), que consi~era Patri~ônio" Histórico Nacional a cidade de Cametá, no Estado do Pará.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.537, de 16 de setembro de 1986.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -_O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos de urgência que serão tidos pelo Sr. Ji>-Secretárío.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 408, de-1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 37_1, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem -n'i' 314, de
1986, relativo a pleito do Governo do Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Nivaldo
Machado - Alfredo CampoS-- Arno Damiani.

REQUERIMENTO
N• 409, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do iirt. 371~ ã.Hnea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 370, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Tumiritinga --MG.

Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n<? 899, de 1986) do Projeto de Lei do Senado n"' 74,
de 1981, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n<? 5.452, de 111 de maio
de /943.
Em 01scussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redaçào final é cOnsiderada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputado-S.

Machado~

O projeto vai ao Arquivo.

f:: o segUinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 364, de 1985
"Altera os arts. 3<? e 4• do Decreto-lei n"' 2.173, de
19 de novembro de 1984, que instituiu a Gratificação
Judiciária devida aos funcionários pertencentes aos
Órgãos do Poder Judiciário da União, do Distrito
Federal e dos Territórios."
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' O art. 3<? do Decreto-lei n9 2.173, de 19 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinteredação:
"Art. 39

É u seguinte a redação final aprovada:

Parág~~f~ ·ú-~i6o. ·o·~~~~·r·~ ~~; i~~~;~~;;d~ ~~;ã

Redação finai do Projeto· de Lei n<? 74, de 1981,
- -que altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo D_ecreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de
1943.
O Cong"resso Nacional decreta:
Art. J<? O art. 899 da Consolidação das leis do Trabalho- CLT, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 899 ........................ ~., ..... .
§ J9 Só se admitirá o recurso mediante prévio
depósito de importância equivalente ao valor da
condenação e pagamento das custas.
§ 21' Tratando-se de condenação de valor indeterminado ou a ser apurado em execução de s_entença, a importância do depósito corresponderá ao
que for arbitrado para efeito de custas.
§ 311
O depósito será feito na conta vinculada
do empregado relativa ao FGTS, procedendo-se a
sua abertura se necessário, e ordenando o juiz livre
a disponibilidade da quantia correspondente, com
os respectivos rendimentos, em favor da parte vencedora, tão logo transite em julgado a decisão recorrida,"
Art. 2i> Es_ta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arl. 3? Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - ltem 2:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 364, de 1985, de autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera os artigos 3"' e 411 do
Decreto-lei n~ 2:173, de 19 de novembro de 1984,
que instituiu a gratiftcação judiciária devida aos
funcionários pertencentes aos Órgãos do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos r_e·rritórios, tendo
PARECER, sob nQ 557, de 1986, da Comissão
Constitui~ào

o correspondente ao percentual máximo atribuído
à categoria funcional a que pertencer o aposentado."
Art. 2<? O art. 4<? do Decreto-lei n_9 2.173, de 19 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
- "Art. 4~ A,Os funcionários já apoSentados a incorporação da Gratificação Judíciãrfa far-se-á na
razão de percentual máximo atribuído à categori~
funcional em que ocorreu a aposentadoria."
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arl. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 408, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n'i' 314, de 1986, relativo a pleito do Estado da Paraíba.
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
e de Constituição e Justiça.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
__para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n<? 314/86, ,o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo .do Estado da Paraíba que objetiva
contrr~tar junto à Caixa Econõmica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvifnenlCi SOCial-- FAS.
Proponente:
1.1 Denominação: Estado da Paraíba/Secretaria de
Saneamento e Habitação.
1.2 Localização (sede); Praça João Pessoa- PaláCià da Redenção. João Pessoa - PB.
1.

e Justiça. pela inconstitucionalida-

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

- de
de.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Passa-se à

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneR
cer sentados. (Pausa.)
Rejeitado, contra o voto do nobre Senador Nivaldo

2.

Financiamento:
2.1

Valor: equivalente, em cruzados, a até

403.200.00 OTNs.

2.2 Objetivo: Implantação do Sistema abastecimen~
to d'água no. interior do Estado - Bloco I.
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2.3 Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12 (doze) anos.
2,4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100%
do índice de variação das OTNs.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Co_ndições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, venciveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes díspêndios anuais:
1986 - CzS
1987- Cz$
1988- CzS
1989- Cz$
1990- CzS
1991 - CzS
1992 - Cz$
1993 - Cz$

1.048.170,00
2.518.052,00
2.518.052,00
3.411.812,00
5.961.943,00
5.752.106,00
5.542.269,00
5.332.430,00

1994 1995 19961997 1998 1999 2000 2001 -

Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
CzS
CzS
CzS

5.122.594,00
4.912.755,00
4.702.918,00
4.493.080,00
4.283.242,00
4.073.405,00
3.863.566,00
2.759.970,00.

2.7 Garantias: Vtnculação de quotas do Fundo de
Participação dos Estados - FPE.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n94.810, de 8
de abril de 1986.
O processo não apresenta dados que permitam, a esta
Comissão, avaliar a capacidade de endividamento do referido Estado. Todavia, com base em eStudos realizados
por seus órgãos assessores, a Caixa Econôniica Fedefal
- CEF, concluiu que a operação é viável sob os aspectos socia(, econômico-financeiro e legaL
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 191, DE 1986.Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 403.200,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> ~ o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2'i' da Resolução n'i' 93, de II de outubro
de 1976, parcíalmente modificado pela Resolução n'i'
140/85, ambas do Senado Federal, autorizado a contra~
tar operação de crêdito no valor correspondente, em
cruzados, a 403.200 OTN,junto à Caixa Econômica Fe~
dera!, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento d'água no interior
do Estado Bloco L
Art. 29 Esta Resolução entre em vigor na data de
sua publicação. __

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 191/86, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédi~
to, no valor correspondente, em cruzados, a 403.200
OTN.
·-Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Ma..:hado, para proferir o parecer da Comissão de Consti~
tuição e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da ComT.Ssão de
Economia do Senado Federal, como condusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 314/86, do Senhor Presi·
dente da República, autori.Za o GOv:CrifO do Estado da
Paraíba a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 403.200 OTN, destinado a financiar a
implantação de sistemas de abastecimento d'âgua no interior do Estado.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2'i', da Resolução n'i' 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân-

cia dos limites fixados no artigo 2'i', da Resolução número 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa:
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada
a instrução da matéria passa-se a sua apreciação, em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane-cer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. l'i'-Secretário.
É lido o seguinte

ANEXO AO PARECER N' 929, DE 1986
Comissão de Redaçào
Reda~ào

final do Projeto de Resolução n9 191, de

1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a r'edação final do Projeto de
Resolução n'i'_ 1_91, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a contratar operação de crêdito no
valor correspondente, em cruzados, a 403.200,00 OTNs.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi, Relator - Amo Damiani.
ANEXO AO PARECER
No 929, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

n~'

191, de

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 da Paraíba a con~
tratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 403.200,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs.
_
O Senado Federal resolve:
Art. 1'i' ~o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2'i' da Resolução n~> 93, de li de outubro
de 1976, alterada pela de n'i' 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 403.200,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTNs,junto à Caixa Económica Federal, esta na quali~
dade de gestora do Fundo de Apoio ao D_e_s_enyoJvimento Social - FAS, destinada à implantação de sistemas
de abastecimento d'âgua no interior do Estado- Bloco
I.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
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. (P:msa.)

Setembro de 1986

Aprovada.
O projeto vaí à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'i' 409, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n~' 370/86, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Tumiritinga (MG).
Em votação.
Os Senhores 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,
Constituição e Justiça e Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
para proferir parecer da Comissão de Ecomomia.

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n'i' 370/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Tumiritíngá- (MG),
que objetiva contratar, junto à Caix:a Económica Fede-ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
C~racterísticas da operação:
1. Proponente

1.1 Denominação: Município de Tumiritinga
1.2 Localização (sede): Av. Amazonas, 864, Tumiritinga
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 14.161,56
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de esgotos sanitários, galerias pluviais e calçamento.
2.3. Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
9 (nove) anos.
2.4 Encargos: juros de _3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serã liberado em parcelas, de acordo com cr_onograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 36 (trinta e seis) prestações trimestrais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, venciveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguiu~
tes dispêndios anuais:
1986 1987 1988 I 989 19901991 1992 -

CzS ll.l76,JO
Cz$ 44.704,00
Cz$ 44.704,00
Cz$ 44.704,00
CzS 210.261,00
Cz$ 205.294,00
Cz$ 200.326,00

1993- Cz$ 195.360,00
1994 - Cz$ 190.394,00
1995- Cz$ 185.428,00
1996- CzS 180.460,00
1997-Cz$ 175.494,00
1998 - Cz$ 170.526,00

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios-FPM.
2.8 Dispositivo Legais: Lei Munidpal n9 499/85, de
14 de dezembro de 1985.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apres:entou viabilidade, se-gundO a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol~
vimento Social - FAS .
Assim sendo, concluíamos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 192, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga
(MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> h a Prefeitura Municipal de Tumiritinga
(~_G), nos termos ~o artigo 2~> da Resqlução n"' 93, de ll
de outubro di! 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação das receitas tributárias a nivel da
União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programs de
trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 192/86, que iutoriza a Prefeitura Municipal de iumiritinga, MG, a contratar operação
de crédito no valor correspondentes em cruzados a
14.161,56 OTN, para os fins que especifica.
Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça,

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir 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<? 370/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga (MG) a contratar empréstimo no valor correspondente, cm cruzados, a 14.161,56 OTN, destinado a
financiar a implantação de esgotos sanitáriOs, ·galerias
pluviais e calçamento.
O pedido de autorização Toí formulado nos termos do
preceituado no art. 2<? da Resolução n~' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim verifca-se que a proposição foi elaborada Consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis aespécie, mer-ecendo, por isso, o nosso encamiáhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente..
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre S-enador Marcelo Miranda, o parecer da Comissão de Municípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. PFcsidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto _de Resolução nl' I92, de 1986, de
autoria da Comissão de Econorrlia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeilüra~MuniCipal de Tuffi1ritinga (MG) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 14.161,56 OTN, destinado à implantação de esgotos sanitãríos, galerias pluviais e calçamento.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos ac;pectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do prograrna-·-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 as~
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comiss-ão; opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com Que se defronta a mã:íoría dos
munidpios brasileiros, em face da concentração de cré·

dito no valor correspondente, em cruzados, 14.161,56
OTN, junto á Caix<l Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à implantação de esgotos sanitários,
g<1lerias pluviais e calçamento.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Comp[('tada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto. em turno único. (Pomsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~
cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli)- SOtirCa Mesa, parecer da Comissão de Redação, que s~rá _lido pelo
Sr. 1~'-Secret[!rio.
É lido o seguinte
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lução n~' 93, de 1I de outubro de 1976, alterada pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contr-atar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de esgotos sanitários, galerias
p!uviuis e calçamento, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçào fina!.

Não havendo quem queira discuti~la, encerro a dis·
cussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o- projeto vai à promulgação.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidên-

ciã convoca sessão extraordinãrta a realizar-se hoje, às
21 horas e 20 minutos, com a seguinte

PARECER

ORDEM DO DIA

N• 930, de 1986
Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n"' 192, de
1986.
Relator: S~nador Saldanha Derzi
A Comissão apreserita a rCdação final do Projeto de
Resolução n<? 192, de 1986, que autodza a_ Prefeitura
Municipal de Tumiritinga- MG a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
14.161,56 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Arno Damiani.

ANEXO AO PARECER No 930. DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 192, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,---rios ter~
mos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
cu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
14.161,56 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 É a Prefeitura Municipal e Tumiritínga, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 211 da Reso-

-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 915, de
1986), do Projeto de Lei do Senado nl' 13, de 1983, de
autoria do Senador Gastão Mi.iller, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção ou demolição da unidade existente.

-2Discussão, em primeiro turno ("preciaçào preliminar
da constitu_cionalidade, nos termos do art. 296 do Regiitféhto Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 218, de
1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei nl' 6.367, de 19·10-76, que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo da
Providência Social", para o fim de inc.luir entre seus be-.
nefici<írios o membro de unidade familiar do trabalha·
dqr rural, na situação que especifica, tendo
PARECER, sob n'i' 603, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Lemnta-se a sessão às 21 horas e 19 minutos.)

Ata da 236\1 Sessão, em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 21 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

~

Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros- Alberto Silva- HelVídio Nunes- César CaisDias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano- Cid SampaiO--- Nivaldo MachadoJ

Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- MurUo Badaró - Alfredo <:ampos -- Ferrlando
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MUller- José FrageUi
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Enéas Faria

-Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos ChiarelliOctávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre-.
sença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sobe a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a Mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
{~'-Secretário.
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Eo

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 410, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 128, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal deJaboticabal (SP).
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 411, de 1986

.. Introduz modificação na Lei n~> 6.3_67, de 19-1076, que ''dispõe sobre o seguro de acidente do trabalho a cargo da prel·idência social", para o fim de incluir entre seus beneficiários o membro de unidade familiar do trabalhador rural, na situação que especifica."
O Congresso Nacional decreta:

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 300, de
1986, relatíVa--a-pieito da Prefeitura Municipal de Nortelãndía - MT.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986. --Alfredo
Campos - Octâvio Cardoso - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lídos serão-votados após a Ordem do Dia, n:a forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 915, de
1986), do Projeto de Lei do Senado n~> 13, de 1983, de autoria do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de teatro o_u__ hibtio_teca pública, nos casos de extinção ou demolição da un[dade existente.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a disc:u_ss_ào, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

l:: o seguinte o projetO aprovado
Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 13,
de 1983, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de teatro ou
biblio-teca pública, nos casos de extinção ou demolição da unidade existente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nenhum teatro ou biblioteca pública poderã
ser extinto ou demolido sem previsão ou destinação de
receita especftica para a construção, reconstrução ou
montagem, na mesma cidade, de outra instituiÇão congénere de, pelo menos, idêntica capacidade física e técnica.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriõ.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 218, DE 1985

Item 2:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n'i' 218, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneíi"o, que intro-duz modificação na Lei
6.367, de 19-10-76, que ''dispõe sobre o Seguro de
Acidentes do Trabalho a cargo da Previdência Social", para o fim de incluir entre seus beneficíârios o
membro de unidade familiar do trabalhador rural,
na situação que espedfica, tendo
PARECER, sob n'i' 603, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. s·eriadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai ao Arquivo.

Art. J'i' O§ I'i' do art. !9 da Lei n'i' 6-367, de !9 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
''§ J9 Consideram-se também empregados,
para os fins desta lei, o trabalhador temporário, o
trabalhador avulso, assim entendido o que presta
serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a
sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce trabalho remunerado, além do membro da unidade fami~
liar do trabalhador rural, quando o trabalho
realizar~se em regime de economia familiar."

Art. 2<? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'i' 410/86 de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n9 128, de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, vai-se passar__ ã apreciação
da matéria, que foi despachada àS ComisSÕes de Economia, de-constituição e Justiça e de Municípios.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que
vai ser lido pelo Sr. 1'i'-Secretário.

Ê lido o seguinte

PARECER
N• 931, de 1986
Da Comissão de- Economia
Sobre a Mensagem n~' 128, de 1986 (Mensagem n9
167, de 22-S-86, na origem) do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de J aboticãbal (SP), a contratar operação de crédito no valor
de CzS 27.541.146,00, junto ao Banco do Estado de
Sãõ- Paulo S.A.
Relator: Senador Severo Gomes
Com a Mensagem n'i' 128/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal e,
pleito da Prefeitura Municipal de Jabotica[ (SP) que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São Paulo
S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH), a seguinte operação de
crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 27.541.146.000 (correspondente a
600.000 UPC de CrS 45.901,91 em julho/85);

8 - Prazos:
I -de carência: 24 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
I - Juros de 10,5% (BNH) e 1,0% (Agente Financeiro);
2- correção monetária: variação da UPC;
D- Garantia: Vinculação de quotas-parte do ICM,
E- Destinação dos recursos: execução de obras do
Projeto CURA, no Município.

Setembro de 1986

O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
:S_anco Central do Brasil que, analisando as finanças do
Município, constatou que a margem de poupança real
daquela Entidade, da ordem de Cr$ 8.999,9 milhões
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação
do empréstimo pretendido, e a assunção de tal compromissão não deverá trazer à Prefeitura maiores :Pressões à
execução orçamentária de seus futuros exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência --da República (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o B"anco do EsM
tado de São Paulo S/A considera viável técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da_Mensa·
gem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 193, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de J aboticabal
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cz$
27.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis cruzados):
O Senado Federal resolve:
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'i' da Resolução
n'i' 93, de onze de outubro de mil novencentos e setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 27.541.146,00 (vinte e sete miM
lhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta
e seis cruzados), correspondente a 600.000 UPC de Cr$
45.901,91, em julho/85, 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'i' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
$ala das Comissões, 10 de junho de 1986. -João Cas-tela, Presidente ~.Severo Gomes, Relator - Moacyr
Duarte - Carlos Lyra - Amerlco de Souza - Mário
Maia - Henrique Santillo - Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel1i)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~> 193; de 86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor de 27.541,146 cruzados
para os fins que especifica, dependendo de parecer das
Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gue"iros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe·
rir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de
seu parecer sobre a Mensagem nl' 128/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, nos termos do artigo
2'i' da Resolução n~" 93, de onze de outubro de mil nove~
centos e setenta e seis, do Senado Federal, a contratar
õPeração de crêdito no valor de CzS 27.541.146,00 (vinte
e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil e cento e
quarenta e seis cruzados), correspondente a 600.000
UPC de Cr$ 45.901,91, emjulho/85, junto ao Banco do
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi-nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA,_no município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2'i' 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, portanto, exfralimfte,
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante _a.s prescrições legais e regimentais apliCáveis à espécie, merecendo, por isso, o noss·o encaminhamento fa-
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vorâvel, no que tange aos aspectos de
de, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer.

RESOLUÇÃO N•

constitucionalida~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB-MS. Para
proferir o parecet.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de
seu parecer sobre a Mensagem n~' 128/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, nos termos do artigo
21' da Resolução n'i' 93, de onze de outubro de mil nove-ceQtos e setenta e seis, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 27.541.146,00 (vinte
e sete milhões, quinhentos e_quarenta e um mil e cento e
quarenta e seis cruzados), correspondente a 600JJOO
UPC de Cr$ 45.901,91, emjulho/85, 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.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão examinar, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração
das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto
do endividamento o único mecanismo de que dispõe
para implementar os programas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
'
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. 1~>-Secretário.

É lido o seguinte

PARECER

N• 932, de 1986

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 27.541.146,00 (vinte e sete milhões,
quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e
seis cruzados).
O Senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 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.$
27.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis cruzados), correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nomínal
da UPC de Cr$45.901,91, vigente em julho 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. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE l]osé Fragelli)- Em discussão
a redução final. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~' 411 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~' 300/86, relativo a piei~
to da Prefeitura Municipal de Nortelândia (MT).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane·cel' 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.
Solicito ao nobre Sep.ador Cid Sampaio, o parecer ·da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com_ a Mensagem n~' 300/86, o Senhor Presiq.ente da
-República submete à deliberação do Senado Federa[
pleito da Prefeitura Municipal de Nortelândia (MT) que
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS a seguinte operação de
crêdito:
Características da operação:

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1986. .

n~'

193, de

Relator: Senador Saldanha Dcrzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 193, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaboticabal (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 27.541.146,00 (vinte e_s_ete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta
e seis cruzados).
Sala de Reuniões da Comíssão, 16 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N• 932, de 1986

1.

Proponente
I. I Denominação: Município de Nortelândia
1.2 Localização (sede): Av, Nortelândia, 82 78.856
- NortelândiajMT
2.

Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 18.567,21
OTN.

2.2 Objetivo: Obras de infra-estrutura urbana.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
-10-(dez) anos,
-- -- -2.4 Encargos: o juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em
100% do índice de variação das OTN.

·~

2.5 Condições de Liberação: o finã.-nciamento será
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, noS termos do art. 42, _incíso VI, da ConstitUição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

2_6 Condições de Amortização: o saldo devedor serã
amor~izado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi-

Reda.;ào final do Projeto de Resolução nl' 193,
1986.
.
..
·- -
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mo dia _de cada trimestre civil prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 50.664,65
1987- Cz$ !01.394,90
1988- CzS 187.135,29
1989- CzS 265.271,05
\990- CzS 255.131,56
1991 - CzS 244.992,07
1992 - CzS 234.852.58
1993- Cz$ 224.7\3,09
1994 - CzS 214.573,60
1995- CzS 204.434,11
1996- Cz$ 194.294,62
1997- Cz$ 184.155,13
1998 - CzS 88.275,25
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 DispOsitivos Legais: Lei Municipal n~' 25, de 20-9·
85.
O processo não apresenta dados que permitam, a esta
Comissão, determinar a viabilidade _da presente contribuição de empréstimo, em valor à capacidade de endivi~
damento do Munidpio. Todavia, com base em estudos
realizados por seus órgãos assessores, a Caixa Econômica Federal pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, considerando a operação viável sob os aspectos
social, econômico-financeiro e legal.
Assim, conluímos pelo acolhimento da Mensagem,
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguinte:
·PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 194, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia
(MT) a contratar opera4;ão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.567,21 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. Jl' É a Prefeitura Municipal de Nortelãndia
(MT), nos termos do artigo 21' da Resolução n~' 9_3, de 11
de outubro de 1976, parcialmente modificada pela Resolução n~> 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 18.567,21 OTN,junto à CaiXa Econômi~
ca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a
financiar_ obras de infra-estrutura urbana no Município.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
to parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~' 194/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia (MT) a contratar operação
de crêdito no valor de CzJ 18.567,21 OTN.
Solicito aci nObre Sr. Senador Hélio Queiras o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
OSR. HllLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proftirir pàrecer.)- 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 300,186, do Senhor Presidente da Repóblica, autoriza a Prefeitura Municipal de
Nortelândia (MT) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 18.567,21 OTNs, destinado
a finanCiar obras de infra-estrutura urbana no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceitUadO no artigo 2~> da Resolução n~> 93, de 1976,
parcialmente modifica~o pela Resolução nl' 140/85, ambas do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a
não observância dos limites fixados no artigo 21' da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja
vista que os recursos a serem repassados serão proveR
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinaR
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o Parecer da Comissão de Municípios.
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O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n'? 194, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar à PrefeitUra Municipal de Norte-lândia (MT) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 18.567,21 OTN, desti~
nada à implantação de obras de infra-estrutura urbana
no Município,
A matéria foi apreciada pela comissão de Economia
no que diz respeitO aos asJ?edos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.

A Comissão de ConstitUição e Justiça pronunCiou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalldade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia,
É o parecer, Sr. Presidente,

Ê lido o seguinte

Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada a
obras de ínfra-estrutura urbana, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra_ em vigor na data de
sua publicação,

PARECER
N' 933, de 1986
Comissão de

Reda~ão

Redação final do Projeto de Resolução
!986.

n<?

194, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resoluç::ío n<? 194, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Nortelãndia (MT) a-contratar operação de
crédito no valor correspondente,_ em cruzados, a
18.567,21 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Der~
zi, Relador - Alaor Coutinho (art. 90).

Em discussão. (Pausa-.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de RedaçiO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo
Sr. 1~'-Sccretárío.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Apro-vado o projeto, a matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência .convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
21 horas e 45 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-!-

ANEXO AO PARECER No 933, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n<? 194, de
!986.

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à apreciação do projeto,
em turno único.

Setembro 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'

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n9 906,
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1983, de
autoria do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre
o ternpo de duração da conservação de produtos alimentícios industrializados e dá outras providências.

-2-

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
18.567,21 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Nortelándia, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n9
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 18.567,21 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art,
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 52, de 1982-Complementar, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei Complement<lr n~ 7, de 7 de setembro de 1970, que instituiu o
PIS, tendo·
PARECER, sob ns> 292, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela incostitucionalidade
e injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra·
da a sessão.
fLemnta-se a sessão às 21 horas e 42 minutos.)

Ata da 237'!- Sessão, em 16 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÀS 21 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio
Gueiros - Alberto Silva -- Helvídio Nunes - César
Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho _:-Cailos -Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudênciO- José Ur_ban_o_~ Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista- Alaor Coutirili6- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira...,.... Amaral Peixoto - Nelson Carneiro Jamil Haddad - Murilo Badaró -Alfredo CamposFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão Míiller_- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ene• as Faria - Arno r Damiani - Ivan Bona to - Carlos
Chiarelli - Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José 1-ragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores, Havenedo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos ós-·nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
- --- !'>'-Secretário.

ORDEM DO DIA

São lidos os seguintes
Item 1:

REQUERIMENTO
N• 412, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 290, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Angélica- MS.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octâvio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 413, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n<? 343, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Descalvado- SP.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

--b SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à

Discussão, em turno único, da redacão final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer N'>'
906, de 1986), do Projeto de Lei d.o_Senado l)9 87, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, que
dispõe sobre o tempo de duração da conservação de
produtos alimentícios industrializados c dã outras
providências.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento da
Casa .
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
·- E o seguinte o projeto aprovado
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 87,
de 1983, que dispõe sobre o tempo de duração da conservação de produtos alimentícios industrializados e
dá outras providê-ncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' Os produtos alimentícios industrializados
sujeitos a deterioração, deverão conter, nas suas embala-
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gens ou etiquetas, a data de sua fabricação e a data do
término de seu tempo de duração.
§ 19 O tempo de duração de um produto alimentício
é o prazo decorrido da fabricação até o momento em que
ele perde suas propriedades específicas.
§ 2"' As datas deverão ser anotadas com a indicação
clara, explícita e na ordem, dos algarismos correspondentes ao dia, mês e ano.
Art. 29 Nos casos em que a durabilidade dos produtos alimenticios industrializados depender de sua conservação em temperaturas máximas determinadas, estas
também deverão ser obrigatoriamente anotadas nas embalagens ou etiquetas.
Art. 39 A infração das normas legais acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamentos, e sem prejurzo da responsabilidade penal cab(vel, as seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
I I - multa de até 10 (dez) vezes o maior salário míni-

mo vigente no País;
III- apreensão ou condenação das matérias-primaS e
produtos;
IV - suspensão, impedimento ou interdição temporária ou definitiva;
V- denegação, cassação ou cancelamento de registro
ou licenciamento;
VI- intervenção.
Art. 4"' O Poder Executivo regulamentarã esta Lei
no prazo "de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre
sua forma de cumprimento e fiscalização.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos ter·
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n9 52, de 1982-Complementar, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz
alteração na Lei Complementar n"' 7, de 7 de setembro de 1970, que instituiu o PIS, tendo
PARECER, sob n"' 292, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuricidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à apreciação da matéria, que, nos termos do inciso II, letra a do art. 322 do
Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, porêm; acor"do entre as Lideranças, a
matéria serã submetida ao Plenário, simbolicamente.
Em votação o projeto.
_
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram perrnancer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 52, de 1982 -

Complementar

Introduz alteração na Lei Complementar n<;> 7, de
7 de setembro de 1970, que instituiu o PIS.
O Congresso Nacional

d~creta:

Art. (9 O art. 10 da Lei Complementar n"' 7, de 7 de
setembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Sobre as prestações ou quaisquer direitos devidos aos empregados, em decorrência desta lei complementar, não incidirão contribuições
previdenciárias nem estão sujeitos ao Imposto de
Renda.

Parágrafo único. Aos beneficiários destá-lei,
porém, é facultado reclamar na Justiça do Trabalho
a comprovação ou o cumprimento, pelO empregador, das obrigações que ora lhe são cometidas."
Art. 29 Esta lei_$::omplementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 290 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 290, de 86, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Angélica (MS).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria, que foi despachada às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio
para emitir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n"' 290/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Angélica (MS), que o
objetiva contratar junto à Caixa Econômica ~ederal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS a seguinte operação de
crédito:

Financiamento
Valor: equivalente, em áuzados, a a"té 4.316 OTN.
Objetivo: Implantação- -de Unidade Escolar.
Prazo: Carência: até 3 (três) anoS:.
Amortização: lO (dez) anos.
Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
Condições de Liberação: o financiamento se'râ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de Amortização: o saldo devedor_ será
amortizado em 40 (quarenta) prestações ti-imestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Cz$19.432.15
1987 - Cz$53.244.45
1988 - Cz$61.073,76
1989 - Cz$58. 716.80
1990 - Cz$56.359.85
1991 - Cz$54.002,90
1992- Cz$51.645,94
1993- Cz$49.288.99
1994 ~ Cz$46.932.04
1995 - Cz$44.575.09
1996- Cz$42.218,14
1997- Cz$10.186,26

Qg_raJ'ltias: Vinculação de quotas do FPM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n"' 134, de 6-12-84.
O processo não apresenta dados que possibilitem, a
esta Comissão, a viabilidade da presente contratação de
empréstimo, em relação à capacidade de endividamento
do município. Todavia, com base em estudos realizados
por seus õrgãos assessores, a Caixa Econômica Federal
pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, considerando a operação viável sob os aspectos social,
econômico-financeiro e legal.
Assim, concluímos pelo acolhimento da Mensagem,
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguinte:
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tubro de 1976, parc!almente modificado pela Resolução
nQ 140J85, do Senado Federal, autorizada a contratar
oper11ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 OTN destinada_ à implantação de unidade escolar no Municlpio.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
de Econon:tia conclui sobre a apresentação do
Projeto de Resolução n"' 195/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica (MS), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
4.316,00 OTN, para os fins que especifica, dependendo
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
de Municípios.
Comi~são

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Merisagein n"' 290/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Angélica (MS) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 OTN, destinado à
implantação de unidade escolar no Municlpio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no_ art. 2"' da Resolução n9 93, de 1976, parcialmente modificada pela Resolução n"' 140/85, ambas
do Senado Federal, implicando a não observância dos
limites fixados no art. 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
consoante as prescrições legais e regiri1entais aplicáveis à
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento
favoràv_el, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~o parecer, Sr. Presidente. •

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir" o parecer -da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 195, de 1986, de
<J.I,ltQria,_ da Comissão de Economia do Senadq Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Angélica (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 OTN, destinada à
implantação de unidade escolar no Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de ConstítU.ição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa,
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nor termos do proposto
pela Comissão de Economia.
É o parecer, Sr. Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municip~l _de Angélica
(MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 OTN.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matêria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a 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 Senado Federal resolve:
Art. 1<:> É a Prefeitura Municipal de Angélica (MS)
nos termos do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de II de ou-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redução que vai ser lido
pelo Sr. !"-Secretário.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 195. DE 1986
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2. Financiamento

É lido o seguinte

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 6.000,00

PARECER
N• 934, de 1986
Comissão de.• Rcda<:ào
Reda~ào

final do Projeto de Resolução n" 195, de

1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão" a-p-reSerifa a redação final do Projeto de
Resolução n~" 195, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Munióral de Angélica»MS a contratar oreraçü-o de cré»
dito no valor correspondente, em cruzados,_<"~ 4.316,00
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado Presidente - Saldanha Der»
zi, Relator - Dias Macêdo.

ANEXO AO PARECER N• 934, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n~'

195, de

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 Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~ão de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' i: a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29 da
Resolução nl' 93, de 11 de_ outubro de 1976, alterada pela
de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTt'•J", -jUnto à Caixa
Econômicã Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de Unidade Escolar, no Mu»
nicípio.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão

a redaçüo final. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Enccrro.da a discussüo, a redução final é conSiderada
definitivamente aprovada. nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 413 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 343, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Descalvado (SP).
Em votaçüo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram----pennane»
cer 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.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio, o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Com a Mensagem n9 34.3/86, o- Senhor Presidente da
Repúblicõ.l submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Descalvado (SP) que
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De»
senvolvimento SocíUJ- FAS, a seguinte operação de
crédito:
Caracterlsticas da operação:
1. Proponente
I. I Denominação: MunicíPio de Descalvado/SP
1.2 Localização (sede): Av. Guerino Oswaldo, 446

OTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta
de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até I (um) ano.: Amortização: 3
(três) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestral»
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com
o 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 12 (doze) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo»se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 6.290,00
1987 -Cz$ 25.160,00
1988- Cz$ 234.816,00
1989 - Cd 226.429,00
1990 - CzS 218.042,00
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 736, de 29 de
maio de I 986.
Considerando o-s aspectos social, econô micofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se»
gundo a Caixa Económica Federai, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 196, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Descah·ado
(SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00 OTN.
Senado Federal resolve:
Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Descalvado
(SP), nos termos do artigo 2" da Resolução n9 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta seis, do Se»
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi~
to no valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00
OTN, junto ii Caixa Econômíca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição de equipamento
para colet<J de lixo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 196, de 1986, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Descalvado (SP), a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00 OTN, para o fim que especifica, depen»
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Hélio Guetros, o p-arecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HÉLIO GLIE1ROS (PMDB- PA. Para proferir 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' 343/86, do Senhor Presi»
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Descalvado (SP) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00 OTN, destin-ado a
- financiar a aquisição de equipamentos para coleta de li~
xo.
- O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob~
servância dos limites fixados 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 us prescrições legais e regi!flentais aplicáveis à es»
pêcie, merecendo., por isso,- o nosSo encaminhamento fa-
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vorâvel, no_ que tange aos aspectos de <:onstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE lJosé Fr::~gelli)- Solicito ao
nõbre Senador Murcelo Miranda, o parecer da Comís»
são de Municípios,
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n<? 196, de 1986, de
autoria du Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Descai~
vado (SP) a contratar operação de crédito no valor cor~
respondente, em cruzados, a 6.000,00 OTN, destinada à
aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
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 prioridade 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 as»
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. _
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
municípios brasleiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto do
endividamento o único mecanismo de que dispõe para
implementar os programas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favorâveis.
Completada a instrução da matéria passa-se à sua discussão em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da
palavra encerro a discussão.
Em vot<Jção.
Os Srs. Senndores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausn.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -·Sobre a me·
sa, redação final que será lida pelo Sr. J9»S_ecretârio.
É lido o seguinte

PARECER
N• 935, de 1986
Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 196, de
1986.
-Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9
, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Descalvado (SP), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
6.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de
1986.- Nivaldo_Machado, Presidente- Saldanha Der·
zi, Relator- Dias Macedo.
ANEXO AO PARECER N• 935, DE 1986
Redação final do Projeto de
1986.

Resolu~ão

n9 196, de

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 Descalvado,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' É 'l Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Reso»
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luçào n~> 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de_crédito n.o valor correspondente, em cruzados, a 6.000,00
Obngações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica 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.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em dis_cussào
a redução final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

-Aprovada.
. O projeto vai à promulgação.
_O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A PresidêncJ.a convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã
dza 17, às 10 horas, com a seguinte
'

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 902, de
1986), do Projeto de Lei do Senado n~' 28, de 1983, de
autoria do Senador Gastão MUller, que considera, para
fins de comemoração nacional, a data de 10 de dezembro como o "Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos" e dá outras providências.
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-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 251, de
1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera
dispos.itivo da Lei n9 5.889; de 8 de junho de 1973, que
estatuz normas reguladoras do trabalho rural, com vistas a garantir terra para agricultores de subsistência ao
empregado rural, tendo
PARECER, sob n<1 209, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela incostitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
( Levama-se a sessão às 21 horas e 53 minutos.)

Gastão Milller
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~----------SENADO FEDERAL----------~
Faço saber que o Senado Fefleral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 222, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 331-865,03 (trezentos e trinta e nm mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzados e três centavos)Art. I• É a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de I976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 331.865,03 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzados e três centavos), correspondente a 6.718,34 Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de 1985,junto
à Caixa Económica Fefleral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação de obras de infra-estrutura bâsica nas vias urbanas, 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, 17 de setembro de I986.- Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Feperal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 223, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no "aIor de Cz$ 629.758,86 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzados e oitenta e seis centavos).

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Araranguã, Estado de Santa Catarina, 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$ 629.758,86 (seiscentos
e vinte e nove mil, setecentos e cinqUenta e oito cruzados e oitenta e seis centavos), correspondente a 14.983 Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional~ ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.03I,56, vigente em junho de l985,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fu.ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
aquisição de equipamentos para a 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, 17 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 224, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte; a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 452.749,57 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove cruzados e cinqüenta e
sete centavos).

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte, 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$ 452.749,57 (quatrocentos e cinqUenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove cruzados e cinqUenta e sete centavos), correspondente a 9.165,55
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nomjnal da ORTN de Cr$49.396,88, vigente em
agosto de 1985, junto à Caix:ãC:conômica Fefleral, esta na qualidade degestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à realização de obras de infra-estrutura, aquisiçãO de equipamentos para coleta de lixo, transporte de carne e
de ãgua e construção de centro de abastecimento, 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, 17 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 238• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
!.I -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Requerimentos

- N"' 414/86, de urgência para a Mensag.em

!1~'

311/86 (n"' 443, de 1986, na origem), submetendo à~-
provação do Senado Federal propostl! para que seJa

autorizada a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Goiânia - GO, a contratar operação de crêdito no
valor, em cruzados, correspondente a 32.355,07 Obrigações do Tesouro Nacional.
- N9 415/86, de urgência para a Mensagem n~'
341/86 (n~' 477, de 1986, na origem), submetendo à a-

provação do Senado Feçieral proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ubatã- BA,a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cru;ados, a 56.846,20 OTN.
1.3- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei do Senado- !19
28/83, que Considera, para fins de comemoração nacional, a data de 10 de dezembro como o "Dia da De-

claraçào Universal dos Direitos Humanos", e dã outras providências. Aprovado. Â Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado nl' 251/85, que altera
dispositivo da Lei n~' 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural,
com vistas a garantir terra para agricultura de subsistência ao emprego rural. Rejeitado. Ao Arqu_ivo.
1.3.1~

Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Mensagem n~' 311/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 414/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução ns- 197/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n<?
197/86, em regime de urgêilci<i. Aprovada. Â promulgação.
-Mensagem n"' 341/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 415/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nl' 198/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.

- Redação final do Projeto de Resolução nl'
198/86, em regime de urg~ncia. Aprovada. À promulgação.
1.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a n!alizar-se:
hoje, às 11 horas e: 18 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 239• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N<? 416/86, de urgência para a Mensagem n"'
392/86 (n"'561, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
- MG, a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 372.400.000,00.
-N"' 417/86, de urgência para a Mensagem nl'
393/86 (nl' 556, de 1986, na origem), submetendo à a-
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provação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Grande
- MS, a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 155.857.060;80.
- -·
2.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~' 205/86, de autoria do
Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que acrescenta dispositivo à Lei n~' 4.595, de 31 de_dezembro de
1964, que dispõe sobre a reforma bancária, para obrigar a explicitação da taxa de juros efetiva emp-regada
em todas as transações fínanceífas.
2~2.3 - Requerimento
N~>

418/86, de autoria do Sr. Senador Roberto

Campos, solicitando a prorrogação de sua licença
para complementação de tratamento de saúde, por
30 dias. Aprovado.

2.2.4 - Comunicaeào
Do Sr. Senador Roberto Campos, que Se atiSen(atá
do País.
2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n"' 226/85, que altera a
redação da alínea "B" do artigo 1_82 da_Lej n"' 1.711,
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União). Aprovado. À Comissão de
Redação.
Projeto de Lei do Senado n"' 138/80Complementar, que isenta de impostos federais, estaduais e municipais os ingressos pa"ra espetâculos de
artes cênicas. Votação adiada, a fim de ser feita na
sessão de 17 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n"' 419/86.
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n"' 392/86, em regime de urgência nos
termos do Requerimento n"' 416/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de _Resolução n"' 199f86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
199/86, em regiine de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
-Mensagem n"' 393/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 417/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n"' 200/86, apóS-pareceres _das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
200/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às ll horas e 50 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 240• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE l986
3.1- ABERTURA
3.2 - EXPEDI ENTE
3.2.1 - Requerimentos
N9 420/86, de urgência para a Mensagem n 9
326/86 (n9 461/86, na o_rigem), pe\Jl qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Na vira[ (MS) _a contratar operação de crédito no valor em cruzados equivalente
a 114.768,00 OTN.
N9 421/86, de urgência para a Mensagem n"'
380/86 (n"' 541/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado da Bahia a contratar operação de
crédito no vaiar correspondente, em cruzados, a
82.705,00 OTN.

3.2.2-- Co~unicações da Presidência
Recebimento das Mensagens n"'s 404 a 422, de 1986
(n•s 571 a 580, 582 a 587 e 589 a 591/86, na origem),
pelas quais o Senhor Presidente da República solicita
autorização para que as Prefeituras Municipais- de
Pará de Minas, Lagoa da Prata, Morro do Pilar e
Monte Alegre de Minas (MO); Paulista (PE); Valinhos e Mogi Mirim (SP); Paulo Afonso e Salvador
(BA); Maceió (AL); Ponta Porã (MS); ljuí (RS); Marabá (PA) e Canindé de São Francisco (SE), possam
contratar operações de crédito, para os fins que especificam.
Recebimento das Mensagens n"'s 423 e 424, de 1986
(n"'s 581 e 588/86, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República solicita autorização para
que o Governo do Estado de Pernambuco possa contratar operações de crêdito, para os fins que especifica.
1.3- ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"'
3/83, que acrescenta dispositivo~ _Lei n"' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que institu(u o Fundo de Ga·
rantia por Tempo de Serviço~ Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n"' 300f81Complementar, que modifica dispositivo da Lei
Complementar n"' 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao trabalhador rural. Rejeitado. Ao Arquivo.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n"' 326/86, em_regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 420/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n"' 201/86, apóS pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 201/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n"' 380/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n"' 421/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprm·ado, nos termos do
Projeto de Resolução n"' 202/86, após pareceres das
Comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n9 202/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
3.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 12 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4-ÁTA DA 241• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
4.1- ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - Requerimentos

N"'

422/86, de urgência para a Mensagem n"'
147f86 (n"' 191}86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete a aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Trombudo Central (SC) a
contratar operação de crédito no valor de CzS
185.910,85.

N9 423/8.6, de urgência para n Mensagem n"'
379/86 (n"' 539/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o
GOverno do Estado da Paraíba a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
412.200,00 OTN.
4.3- ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"'
43(84, que altera a redação do art. 66 da Lei n"' 4.728,
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de 14 de julho de I965, que disciplina o mercado de
capitais e altera medidas para o seu desenvolvimento.
Aprovada. À Câmara dos Deputados,
Projeto de Lei do Senado n"' 168/83Complementar, que introduz modificação na Lei
Complementar n"' 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Prorural. Rejeitado. Ao Arquivo.
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n"' 147/86, em regime de urgência, ncis
termos do Requerimento n"' 422/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n<? 203/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redaçào.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 203/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n9 379/86, em regime de urgêncíã, nos
termos do Requerimento n"' 423/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 204/86, após pareceres das
comissões compéterites. Â Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 204/86,
em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
4.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocaç-d.o de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 12 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5-ATA DA 242• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
5.1- ABERTURA
52- EXPEDIENTE
5.2.1 -Requerimentos
N"' 424/86, de urgência para a Mensagem n"'
195/86 -(n"' 250/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitu_ra Municipal de Treze de Maio (SC) a contratar operação de crêdito no valor de CzS
133.028,13, junto a Caixa Econômica Federal.
N"' 425/86, de urgência para a Mensagem n9
289/86 (n9 421/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal proposta para que .. seja autorizada à
Prefeitura Municipal da Costa Rica (MS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzridos, a 20.500,00 OTN.
5.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 69/86 (n"' 7.864/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei n<? 4.093, de 14 de julho de 1962, à
Sra. Gení Silva Vivacqua, viúva do ex-Senador

A-UíUo-Vivacqua.--A-Pr-Ol'ado.--A sanção.-Projeto de Lei do Senado n9 33/86, que acrescenta§ 39 ao artigo 17 do Decreto-lei n9 5, de 4 de abril
de 1966, e dá outras providências. Aprovado. À Comissão de Redaç::ío.
5.3.1 - Matérias apreciadas após da Ordem do Dia
Mensagem ot? 195/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n"' 424/86, lido no Espediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 205/86, após pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do projeto de Resolução n"' 205/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n"' 289/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento o9 424/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n"' 206/86, após pareceres das
comissões competentes. Â Comissão de Redação.
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Redação final do Projeto de Resolução n\'206/86,
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação,
5.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 12 horas e 50_ minutos, com Ordem do Dia
que designa.

5.4- ENCERRAMENTO
6- ATA DA 243• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
6.1- ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1 -Requerimentos
- N~> 426/86, de urgência para a Mensagem nl'
331/86-(n~' 466, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante-MS a contratar operação de crêdito no

valor correspondente, em cruzados a 33.215,84 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal.
- N9 427/86, de urgência para a Mensagem nQ
361/86 (n9 516, de 1986, na origem), submetendo à a~
provaçãa do Senado Federal proposta para que seja
autorizado o Governo_ do_ Estado de Santa Catarina a
contratar operação de crédito no valor correspondente, cm cruzados, a 152.&42,85 OTN.
6.3 - ORDEM DO DIA
-Requerimento n~> 391/86, de autor-ia do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em carãter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n\'>
107/86, de sua autoria. Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n\'> 249/84, que dispõe
sobre a transmissão de música brasileira pelas emissoras de rádio. AproVado com emendas. Ã Comissão
de Redação.
6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem n~' 331/86, em regime de urgência
nos termos do Requeririlento n9 426/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n"' 207/86, após pilreCereS- das Comissões conipetentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução nl'
207/86, em regime de urgênCia A-provada. À promulgação.
-Mensagem n~' 361/86, e, regime-de urgência nos
termos do Regimento n~> 427/86, lido no Expediente.
Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9
208/86, após pareceres das comissões competentes. A
Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto .de Resolução n~'
208/86, 'ém regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
6.3.2 - Comunicação da Pre-sidência
Convocação de sessão extraordinãria a-realizar-se
hoje, às 13 horas, com Ordem do Dia que designa.
6.4- ENCERRAMENTO
7-ATA DA 244• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
7.1 -ABERTURA
7.2- EXPEDIENTE
7.2.1 - Requerimentos
N~' 428/86, de urgência para a Mensagem n9
227/86 (n"' 308/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Axixá de Goiãs (GO) a contratar operaçãQ_de_ crédito no valor de Cz$
316.463,86.
N~> 429/86, de urgência para a Mensagem n"'
291/86 (n~ 423/86, 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 Angélica (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 5.284,30 OTN.
7.3-0RDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
270j85, que estende aos integrantes da categoria funcional de Agente de Defesa Florestal, _do Instituto
BrB.sileiro de Desenvolvimento Florestal, a gratificação instituída pelo Decreto-lei n~> 1.714, de 21 de
novembro de 1979, e dá outras providências. A. prova~
da. À Câmara dos Deputados.
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8.3.1 - Matérias

apreciada~

após a Ordem do Dia

-Mensagem n\'> 308/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 430/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n"' 211/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redução final do Projeto de Resolução n'i'
211/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
- Mensagem n~' 342/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n'i' 431/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nQ 212/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.

Projeto de Lei da Câmara n~> 69/85 (n~' 5.783j8r,
na Casa de origem), que altera a redação do § 31' do
art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
estendendo a estabilidade ao empregado associado
investido em cargo de direção de associação profissionaL Aprovado. A sanção.

- Redação final do Projeto de Resolução n~'
212/86, ei:n regíme de urgência. Aprovada. Â promulgação.

7.3.1- Matérias apreciadas após a Orde-m do Dia

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 13 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

Mensagem n'i' 227/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 428/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução nl' 209/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Reso]ução n9 209/86,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
Mensagem n~' 291/86, eni regime de-Úrgênciri, nos
termos do Requerimento n~' 429/86, lido no Expediente dã presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n~> 210/86, após pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redução final do Projeto de Resolução n9 210/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
7.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se
hoje, às 13 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
7.4- ENCERRAMENTO
8-ATA DA 245• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
8.1- ABERTURA
8.2- EXPEDIENTE
8.2.1 - Requerimentos
- N~' 430/86, de urgência para a Mensagem n9
308(86 (n~' 440, de 1986, nã. origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de ltaquiraí-MS
a contratar operação de crédito no valor corresponw
dente, em cruzados, a 18.319,92 OTN.
- N~> 431/86, de urgência para a Mensagem n~'
342/86 (n~' 478, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Aracati- CE a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.055,00 OTN.
8.3- ORDEM DO DiA
- Projeto de Lei da Câmara n~> 242(83 (n~>
1.100/83, na Casa de origem), que acrescenta parâM
grafo único ao art. 1~> da Lei n" L134, de 14 de junho
de 1950, para atribuir às federações e à Confederação
dos Servidores Públicos do Brasil a competência para
representarem seus associados junto, respectivamente, às autoridades estaduais e federais .. Aprovado com
emendas. A Comissão de Redação.
- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9
285/83, que dispõe sobre o amparo aos trabalhadores rurais no caso de acidente do trabalho. Aprovado.
A Câmara dos Deputados.

8.3.2 - Comunica-;;ão da Pre-sidência

8.4- ENCERRAMENTO
9-ATA DA 246• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
9.1-ABERTURA
9.2- EXPEDIENTE

9.2.1- Reque-rimentos
- N'i' 432/86, de urgência para a Mensagem n9
327/86 (n~> 462, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grósso- MS, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96
OTN.
- Nl' 433/86, de urgência para a Mensagem n~>
378/86 (n9 534, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do "Senadõ Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ilhéus -- BA, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 353.978,20 OTN.

9.3 -'-ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
31j85, que estabelece normas para vôo por instrumento e dá outras providências. Aprovado. Â Câmara dos Deputados.
9.3.1 - Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia.
- Mensagem n~' 327/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento nQ 432/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 213j86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução nl'
213/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
- Mensagem o~' 378(86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 433/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nl' 214/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
214/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
9.3.2 ....,. Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 13 hora~ e 55 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
9.4- ENCERRAMENTO
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10- ATA DA 247• SESSÃO-, EM 17 DE SE-

TEMBRO DE 1986
10.1-ABERTURA
10.2- EXPEDIENTE
10.2.1 - Requerimentos

N"' 434/86, de urgência para a Mensagem n'>'
374/86 (n~' 553/86, 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 Figueirópolis (00), a contratar operação de crêdito no valor correspondente,
em cruzados, a 12.000,00 OTN.
N'i' 435(86, de urgência para a Mensagem n~'
376/86 (n"' 538/86, na origem). pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a

Prefeitura Municipal de Arandu (SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 OTN.
I0.2.2-

Comunica~ões

da Presidência

Recebimento das Mensagens n9s 425 a 432, de
1986, (n9s 592 a 599/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República. solicita autorização
para que as Prefeituras Municipais de São Miguel Aleixo (SE); Pedro Leopoldo (MG); Santo Amaro
(BA); Praia Grande (SC) ·e Teresínã \FI) possam contratar operações de crédito, para os fins que espedfi~
cam.

10.3- ORDEM DO DIA
Redação final do F_rojeto de Lei do Senado n9
166/84, que dá nova redação ao art. 100 da Lei n9
5.108, de 21 de setembro de 1966 --Código Nacional
de Trânsito. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
I0.3.I- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n~' 374/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 434/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 215/86, após pareceres das
comissões competentes. À ComissãO de Redação.
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 215/86,
em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
Mensagem n~ 376/86, em regirriC de urgênCia, nos
termos do Requerimento n~' 435/8_6, lido no Expediente na presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 216/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n~' 216/86,
em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
I0.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação -de sessão ordinâria a realízar-se hoje,
às 14 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

10.4- ENCERRAMENTO
11- ATA DA 248• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986

11.2.1 -Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do S_enad()_ n9 206(S6, de autOiia
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da transmissão aos colegaS, flef~s
empregados da administração federal, direta e indireta, dos conhecimentos adquiridos em estágio no exterior custeado pela empresa.
II.2.2- Comunica~ào da Presidência
- Manutenção do veto presidencial aposto ao
Projeto de Lei do Senado n9 !34/86.
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11.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Obser·
vações de S. Ex~ a propósito de afirmativa do Presidente Ronald Reagan no tocante às relações comerciais Brasil-Estados Unidos da América.

- Redação finar do Projeto de Lei do Senado n~>
323/81, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"
5.452, de 19 de maio de 1943. Aprovada. Ã Câmara
dos Deputados.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Irrigação do
Nordeste.

-Projeto de Lei do Senado n9 372/81, que dá
nova red3.ção ao item 1 e-aOs parágrafos j9 e 5~ do art.
li da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. Aprovado
em segundo turno. A Câmara dos Deputados.

SENADOR LUIZ VIANA - Apelo em prol de
um maior amparo às populações de municípros baianos a serem inundados por construção de barragem
da CHESF, no rio São Francisco.
SENADOR ITAMAR FRANCO, cOi:rio Líder-Compromisso de S. Ex~ como candidato ao o·overno
de Minas Gerais. Homenagem ao Prof. Edgard Godox da Mata-Machado, suplente de S. Ex~
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder Justificando projeto de lei, que define o crime de tortura, e dá outras providências.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; como Líder - Política brasileira de endividamento e~terno.
SENADOR AMARAL PEIXOTO - Apresentação de projeto de lei dispondo sobre a política nacional de agrotóxicos.
SENADOR AFONSO SANCHO- Implantação
da reforma agrária.

SENADOR AMIR GA UDtNC/0 - Posicionamento assumido pelo Presidente Sarney quando de
sua visita aos Estados Unidos da América.
SENADOR JORGE KALUME- Aumento da
freqüência de vôos da Varig/Cruzeiro no Estado do
Acre.
II.2.4 _._Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n" 207/86, de autoria
do Sr. Senador Jamil Haddad, que define o crime de
tortura e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 208/86, de autoria
do Sr. Senador Nivaldo Machado e outros Srs. Senadores, que autoriza a admisSão; -pela CriiX.a- Econômica Federal, dos empregados da Associação de Poupança e Empréstimo de A1agoas - APEAL, Associação de Poupança e Empréstimo de PernambucoAPEPE, Associação de Poupança e EmpréstiffiO do
Rio Gmnde do Norte- APERN e Caixa ForteAPE, do Piauí, e transformadas em sociedade de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, e dá outr8.iiprovidências.
-Projeto de Lei do Senado n9 209/86, de autoria
do Sr. Senador Amaral Peixoto, que dispõe sobre a
produção, comercialização, o uso, a fiscalização, a
importação e a exportação de agrotóxicOs, sf:"US componentes e afins, e dá outras providências.
1 I .2.5 - Requerimentos
__:.. N9 436/86, de urgência para a Mensagem n9
312/86 (n9 444/86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de São Pa_ulo a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 190.193,56 OTN.

!!.l-ABERTURA
11.2- EXPEDIENTE
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- N9 437/86, de urgência para a Mensagem n~'
381/86 (n9 542/86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 354.600,00 OTN.

11.3- ORDEM DO DIA
-Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
156/81, que altera- e revoga dispositivos da CorisoHdação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, e da Lei n~> 5.889,
de8 de junho de 1973. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.

11.3.I -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
:-:-Mensagem n9 312/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~' 436/86, lido no Expediente Aprovada, nos term.os do Projeto de Resolução nQ 217/86, após pareceres das comissões competent~s. Ã Comissão de Redação.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n'i'
Ã promul-

217/8~ em regime de urgência. Aprovada.

gação.
-Mensagem n9 381/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~' 437/86; lido no Expediente. Aprovada, nos termos do projeto de Resolução n9 218/86, após pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
-- Redação final do Projeto de Resolução n~'
218/86, em regime de urgênCia. Aprovada. À promulgação.
11.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA- Reforma
Administrativa.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo em
prol da realização de obras na Via Outra.
SENADOR NIVALDO MACHADO -·Realização do 2~> Gelo de debates sobre o Menor na Realidade_ Nacional.
I 1.3.3 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 16 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

11.4- ENCERRAMENTO
12- ATA DA 249• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
12.1-ABERTURA
12.2- EXPEDIENTE
12.2.1- Requerimentos
N9 438/86, em regime de urgência para a Mensagem nl' 3 t 3/86, (n9 445/86 na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, submete à aprovação
do Senado Federal proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 941.109,00 OTN,junto à Caixa Econômica Federal.
N9 439/86, em regime de urgência para a Mensagem n~ 382/86, (n»- 547/86, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora (MG), a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00.

12.3- ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~'
214/84, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9
7.661, de 21 de jUnho de 1945, Lei de falências. Apro-vada. À Câmara dos Deputados.
12.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n9 313/86, effi regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 438/86, lido no Expediente da presente sessão, Aprovado, nos termos do
PI-ojf:to de Resolução n9 219/86, após pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
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Redação final_do Projeto de Resolução n~ 219/86,
em regime de urgência. Apiov-:tida. Ã promulgação.

MS a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN.

Mensagem n"' 382/86, em regime de urgência, nos

- N9 443/86, de urgência para a Mensagem n9
377/86, submetendo à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Arapiraca AL, que objetiva contratar junto à Caixa Econômica
Federal, operação de crédito que menciona.

termos do Requerimento n~' 439/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n"' 220/86, após pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redaçào.
Redação final do Projeto de Resolução n9 220/86,
em regime de urgência. aprovada. À promulgação.

12.3.2 - Comunicacão da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje; às 17 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

12.4- ENCERRAMENTO
13-ATA DA 250• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
13.1 -ABERTURA
13.2- EXPEDIENTE
13.2.1 - Requerimentos

N 9 440/86, de urgência para a Merisagem n'i'
330/86 (n~' 465/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Rio Brilhanbe_ (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 21.958,46 OTN.
N~' 441/86, de· urgência para a Mensagem n'i'
362/86 {n' 522/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Fefleral proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ilhéus- BA, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.514,06 OTN.

13.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~' 35/82, que institui comissão para coibir o uso indevido do poder econômico ou da estrutura administrativa no ·processo eleitoral. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
13.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n9 330/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 440/86, Iidõ no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n'i' 221/86, após pareceres das
comissões competentes, À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução-n'i' 221/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação,
Mensagem n9 362/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~' 441/86, lido no Expediente da presente sessão, Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 222/86, após-pareCeres das
comissões competerites. Ã Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 222/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
13.3.2 ......, Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinãrh___a reã.Ui:ã.i'--se
hoje, às 17 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

13.4- ENCERRAMENTO
14-ATA DA 251• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
...
14.1-ABERTURA
14.2- EXPEDIENTE
14.2.1 - Requerimentos
- N9 442/86, de urgência para a Meiisagem n9
285/86 (n~' 285, de 1986 na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Dourados -

14.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 231/85, que dispõe
sobre a criação da Polícia Florestal, e dá outras providências, Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de n;cebimento de emenda de Plenãrio.
14.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem n9 285 j86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento [\9 442/86, lido no Exw
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 223/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
223/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n9 377(86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 443/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Requerimento n~'
224/86, após pareceres das comissões competentes. À
Comissão de Redação,
- Redação final do Projeto de Resolução n9
224/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
14.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinãria a realizarse hoje, às 18 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

14.4- ENCERRAMENTO
IS- ATA DA 252• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
15.1-ABERTURA
15.2- EXPEDIENTE
15,2.1- Requerimentos
- N9 444/86, de urgência para a Mensagem n~'
321/86 (n9 455, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada à Prefeitura Municipal de Luciara- MT,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 OTN.
- N9 445/86, de urgência para a Mensagem n9
413/86 (n9 580 de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta PorãMS, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 OTN.

15.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 78/83, que estabelece obrigatoriedade de seguro de crédito para as operações que indica, Aprovado. À Câmara dos Deputados.
15.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia
-Mensagem n9 321j86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 444/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 225/86, apôs pareceres das cOinlssões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
225/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n'i' 413/86, em reglme de urgência,
nos termos do Requerimento n9 445/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso-
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1ução n9 226/86, apôs pareceres das comissões competentes. A ComissãO de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
226/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
15.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

15.4- ENCERRAMENTO
16-ATA DA 253• SESSÁO,"EI\f 17 DE SETEMBRO DE 1986
16.1- ABERTURA
16.2- EXPEDIENTE
16.2.1- Requerimentos
- N9 446/86, de urgência para a Mensagem n'
293/86 (n9 424, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Dourados MS, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12 OTN,
- N9 447/86, de urgência para a Mensagem n9
307/86 (n9 439, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bonito- MS,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 OTN,
16.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9ll1/82, que assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral
dos danos correntes de acidente, quando causados
por culpa grave do transportador. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
16.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n9 293/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 446/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~' 227/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
227/86, em regime de urgência, Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n9 307/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n\' 447/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 228/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
228/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
16.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 50 minutos, com Ordem do dia
que designa.

16.4- ENCERRAMENTO
17- ATA DA 254• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
17.1-ABERTURA
17.2- EXPEDIENTE
17.2.1 -Requerimentos
- N9 448/86, de urgência para a Mensagem n~'
309/86 (n~' 441, de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta- para que seja
autorizada a Prefeítura Municipal de Mundo Novo
- MS, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 OTN.
- N9 449/86, de urgência para a Mensagem n9
315/86 (n9 447, de 1986, na origem), submetendo à
deliberação do Senado Federal, proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado do Maranhão a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
72.872.615,20.

17.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~' 263/84, que acrescenta parágrafo ao artigo 29 da Lei n? 5.54_0, de 28 de novembro de 1968, que ftxa normas de organização e
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funcionamento de ensino superior e Slia articulação
com a Escola Média, e dá outras providências. Aprovado. Ã Câmara dos Deputados.
17.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordcni do Dia
-Mensagem n'i' 309j86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~> 448/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nl' 229/86, após pareceres das comissões competentes. À ComiSsão de Rcdação.

- Redaçào fmal do Projeto de Resolução n~'
229/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
-Mensagem n~' 315/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~' 449/86, lido no Expediente. Apro,·ada, n-os termos do Projeto de Resolução n"' 230(86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
230/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
17.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Necrológio do Sr. Sálvio Oliveira.
17.3.3- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordtnãria a realizar-se
hoje, às 19 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
!7.4- ENCERRAMENTO

18-ATA DA 255• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
IS.! -ABERTURA
18.2- EXPEDIENTE
J8.2.1 - Requerimen.tos
N~>

450/86, de urgência para a Mensagem n~>
340/86 (n~> 476/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal deColíder- MT, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
68.765,36 OTN.

N 9 451/86, de urgência para a Mensagem nl'
351/86 (n~> 494/86, na origem), do SenhOr Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta de alteração da Resolução n~' 8, de
3 de abril de 1980.
18.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado nl' 8/85, que altera aredação do§ 2~> do art. 37 da Lei nl' 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de ·Trânsito. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
18.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n-Q 340/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~' 450/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n9 231 j86, após pareceres das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação finar do Projeto áe-Resolução n~> 231/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n~> 351/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~' 451/86, lido no Expe·
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução nv 232/86, após pareceres--das
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n~' 232/86,
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação.
18.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão exiraõrdinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

18.4- ENCERRAMENTO
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19-ATA DA 256~ SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1985

-Redução- firial do- Projeto de Resolução nl'
235/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

!9.1-ABERTURA

-Mensagem n9 391/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 455/86, lido no Expediente, Aprovada, no~ termos do Projeto de Resolução n9 236/86, apôs pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redação.

!9.2- EXPEDIENTE
19.2.1 -Requerimentos
N9 452/86, de urgência para a Mensagem nQ
274/86 (n~> 404/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado do Acre a contratar operação de
crédito no valor em cruzados, correspondente a
87!.892,6 I OTN.

- Redação rrnal do Projeto de Resolução n~>
236/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul~
gaçào.
20.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 20 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

N~>

453/86, de urgência para o Ofício "S" 18/~6
(Ofido TW 991~6/86), do Sr. Governador do Estado
do Maranhão, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externo.

20.4- ENCERRAMENTO

19.3- ORDEM DO DIA

21- ATA DA 258• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986

Projeto de Lei do Senado nQ 66/85, que cria o balanço trimestral de transporte aéreo. Aprovado. À
Câmara dos Deputados

21.1- ABERTURA
21.2- EXPEDIENTE

19.3.1- Matérias apreciadas após a Oi-deiD do Dia

21.2.1- Requerimentos

Mensagem nl' 274/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nl' 452/86, lido no expediente da presente sessão. Aprondo, nos termos do
Projeto de Resolução n~' 233(86, após pã.re-c:eres daS
comissões competentes. À Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Res~lução n-Q 233/86,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

N9 456/86, de urgência para a Mensagem n~
333/86 (n~> 469/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municip3.1 de Rochedo (MS) a contratar operação
de crédito.

Ofício "S" 18/86, em regime de urgência, nos termos do Requerimento nl' 453/86, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto
de Resolução n~' 234/86, após pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redação.

N~> 457/86, de urgência para a Mensagem n~'
346/86 (nl' 485/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizado o Município de_Colíder (MT) a contratar operação de crédito.

2L3-0RDEM DO DIA

Redação final do Projeto de Resolução nl' 234/86,
em regime de urgência. aprovada. Â promulgação.

Projeto de Lei do Senado nl' 235/84, que substitui
no texto da Lei n~' 6.341, de 5 de julho de 1976 e nos
artigos onde constar, o termo movimento estudantil
por movimento jovem, dá nova redação ao item II do
art. 21' da mesma Lei e revoga o parágrafo único do
mesmo artigo. Discussão adiada para a sessão de 1710-86, nos termos do Requerimento nQ 458/86.

19.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, às 19 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

!9.4- ENCERRAMENTO

21.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia

20- ATA DA 257• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986

Mensagem n~ 333/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n" 456/86, lido no Expe·
diente da presente sessão. Aprovada, após pareceres
das comissões competentes. À Comissão de Redação.

20.1-ABERTURA
20.2- EXPEDIENTE
20.2.1 - Requerimentos

Redação final do Projeto de Resolução n~' 237/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação

- N9 454/86, de urgência para a Mensagem n9
318/86 (n9 450, de 1986, na origem), submetendo à a~
provação do Senado Federal proposta para que seja
a autorizada a Prefeitura Municipal de Farroupilhas
- RS, a contratar operação de crédito.

Mensagem n~> 346/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nl' 457, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovada, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redaçào.
Redação final do Projeto de Resolução nl' 238/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

- N~> 455/86, de urgência para a Mensagem n9
391/86 (nQ 557, de 1986, na orígem), submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar, temporariamente, em CzS 276.852:800,00 o
mOntante de sua dívida consolidada interna.

21.3.2- Comunicação da Presidência
ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 20 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

20.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado nl' 232/8I, que institui
o adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros,
charutos e fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadaç~o para o ensino de Primeiro e Segundo Graus. aprovado. À Comissão de Redação.
20.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem nl' 318/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~' 45ZJ.f86,lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~' 235/86, após pareceres das comissões competentes. Ã "Comissão de Redação.

2L4- ENCERRAMENTO
.

22-ATA DA 259• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1986
22.1-ABERTURA
22.2- EXPEDIENTE
22.2.1 -Requerimentos
N~> 459/86, em regime de urgência para a Mensagem n~' 430, de 1986 (n~> 599/86, na origem), pela qual
o Senho.r Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja au-
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torizada a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a
contratar operação de crédito.
Nl' 460/86, de urgência para a Mensagenl nl'
431/86 (n'i' 598/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Se-nado Federal proposta para qu~ __seja autorizada a
Prefeitura Municipal de TeresínaTPI), a contratar operação de crédito.

22.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n'i' 160/84, que acrescenta dispositivos à Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974,

para o fim de determinar a imediata e automática absorção, pelo judiciário, dos processos de liquidação
extrajudicial de instituições financeiras, sociedades
seguradoras e entidades de previdência privada,
quando não concluídos no prazo de seis meses. Aprovado. Â Comissão de Redação.

22.3_.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Mensagem n9 430/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 459/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 239/86, após pilfeceri::s das
comissões competentes. Â Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n9 239/86,
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação.
Mensagem n9 431/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 460/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto dC Resolução n" 240/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão_ de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n~> 240/86,
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação.

23.2.1 - Requerimentos

N9 461/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Senadores, de urgência para a Mensagem n9
410/86, pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autorização do Senado para que a Prefeitura
Municipal de Maceió (AL) possa contratar operação
de crédito.
N<:>462/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Senadores, de urgência para a Mensagem n~"
428(86, pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresina - PI
a contratar operação de crédito.

23.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n9 221/85, que dispõe
sobre isenção do Imposto Territorial Rural para pro·
priedades até 300 hectares, na Amazônia Legal, e d!t
outras providências. Aprovado, em segundo turno. A
comissão de Redação.

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e to minutOs, com Ordem do Dia
que designa.

- 2-1A-'-'-'·ENCERRAMENT0-

N~>463/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Lideres, de urgêncía para o Projeto de Lei da
Câmara n9 28, de 1986, que suspende a execução de
senteilça em ações de despejo e dá outras providências.

N<:> 464/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n9 302, de 1985, que declara de utilidade
pública o Clube de Radiomadores CWRJ do Grupo
em CW do Estado do Rio de Janeiro.

24.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~> l06/82, que acrescenta parágrafo único ao art. 99 da Lei n"' 6.708, de 30 de
outubro de 1979, assegurando a integração do aviso
prêvio indenizado no tempo de serviço do empregado
para _os fins que especifica. Aprovado em segundo turno. A Comissão de Redaçào.

24.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia

Mensagem n" 410/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 461/86, lido no Expediente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n~> 241/86, após pareceres dás comissões
têcnicas.
Redação final do Projeto de Resolução n9 241/86,
em regime de urgência. Aprovado. Ã promulgação.
Mensagem n<1 428/86, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n~" 462/86, lido no Expediente da Sessão~ Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n" 242/86, após pareceres das comissões
competentes.
Redação final do'Projeto de Resolução n9 242/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

Projeto de Lei da Câmara n9 28/86, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n9 463/86,
lido no Expediente da sessão. Aprovado, após pareceres da Comissã.o de Contituíção e Justiça. À sanção.

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

23.4 =ENCERRAMENTO
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24.2.1 - Requerimentos

23.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

23.3.2-- Comunicação da Presidência

22.3.2 - Comunicação da Presidência
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23.1-ABERTURA

24.1 -ABERTURA

23.2- EXPEDIENTE

24.2- EXPEDIENTE

Projeto de Leí do Senado n~> 302/85, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n~" 464/86,
lido no Expediente da sessão. Aprovado. Ã Comissão
de Redaçào.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 302,
de 1985, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara
dos Deputados,
24.3.2 sessão

Designa~ào

da Ordem do Dia da próxima

24.4- ENCERRAMENTO
25- PORTA RIA DO SR. D!RETOR-GERAL
N~> 32, DE 1986
I

26- MESA D!RETORA
27- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
28- COMPOSIÇÃO DAS COM!SSêlES PERMANENTES

Ata da 238\l Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS /0 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SENHORES SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michile:s Raimundo Parente - Aloysio Chaves - H~lio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir VãudêncioJosê Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Alaor Coutinho - Luiz Viana - Josê Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- JamH Haddad
- Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes-- Benedito Ferreira - Mauro Borges -Gastão MUllerJosê Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnêas Faria- Arno Damiani -Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Sen-adores. 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.
}9-Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 414, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 311, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiània - GO.
Sala das Sessões, 17 de Sf!!tembro de !986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Murilo Badarô.

REQUERIMENTO
N• 415, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 341, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municípal de Ubatã
-BA.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados de acordo com o Regímen to
Interno, após. a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à
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ORDEM DO DIA

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'í' Revogam-se as disposições em contrário.

Item 1:
Discussão, -em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Red~ção e"?-_ seu Parecer n9
902, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n9 28, de
1983, de autoria do Senador Gastão MUller, que
considera, para fins de comemoração nadOilal, a
data de lO de dezembro como o "Dia da Declaração
Universal dos Direitos Humanos", e dã outras providências.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro ã discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos DePutadOS.-

t a seguinte a redação final aprovada:
Redacão final do Projeto de Lei do Senado n'~ 28,
de 1983, que considera, para fins de comemoração nacional, a data de 10 de dezembro como o H Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos", e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ A data de 10 de dezembro passa a ser comemorada, em todo o País, como o .. Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos",
Art. 2'í' O Governo federal, na data a que se refere o
art. I 'i', promoverá divulgações sobre a importância e objetivos da "Declaração Universal dos Direitos Humanos", inclusive mediante convênios Com GovernOs estaduais.
Art. 3'í' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art.
296 do regimento interno), do Projeto de Lei do Senado n'~ 251, de 1985, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera dispositiVo da Lei n'~ 5.889, de 8
de junho de 1973, que estatui normas reguladoras
do trabalho rural, com vistas a garantir terra para
agricultura de subsistência ao empregado rural tendo
PARECER, sob n'~ 209, de 1986, da Comisl!ão.
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto quanto a sua constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem. peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai ao arquivo.

h o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 251, de 1985
Altera dispositivo da Lei n'~ 5.889, de 8 de junho de
1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, com vistas a garantir terra para agricultura de
subsistência ao empregado rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'i' O art. 20 da Lei n'~ 5.889, de 8 de junho de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20. O trabalhador rural terã direito, a
partir do início do contrato de trabalho, à concessão
gratuita de uma área de terra de no mínimo dois (2)
hectares, próxima a sua moradia, para a exploração
de culturas e manutenção de animais de acordo com
as necessidades de sua família."

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento. n'l 414 de urgência
lido no Expediente, para a Mensagem n'~ 311, de 86, rela~
tivo a pleito da Prefeitura_Municipal de Aparecida de
Goiânia (GO).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
_matéria, que foi desp~chada às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Carlos Lyra o parecer da
Comissão de Economia.

O S~R. CARLOS LYRA (PFL -
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do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor, em cruzados, equivalente a 32.355,07
Obrigações do Tesouro Nacional, junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de A~
paio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitário.
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --0 parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'~ 197, de 1986.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueíros,
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SR. Ht:UO GUEIROS (PMDB- PA. Para profeAL. Para proferir

parecer.)- Sr .. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n'i' 311/86, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia (GO), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, na qúalidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
l. Proponente
1.1 Denominação: Município de Aparecida de Goiâ-

nia (GO)
1.2 Localização (sede): Rua João Batista de Toledo,
- 16 - Aparecida de Goiânia (GO).
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 32.355,07

OTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta
Qç lixo e para aterro _sanitário.
2.3 Prazo: Carência; até 1 (um) ano.
2.4 Encargos: Amortização: 4 (quatro) anos. Juros de
2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice de variação das

rir 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'l 311/86, do Senhor Presidente
da República, -~utor~z~ a Prefeitura Municipal de Aparecidade Goiân/.a a·coritf-atar empréstimo no valor em cruzados equivalente a 31~355,07 Obrigações do Tesouro
Nacional, destinado a financiar a aquisição de equipamentos para coleta de_ lixo e aterro sanitário.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n'~ 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
n 9 62, de 1975, tambêm do Senado Federal, haja vista
que os recurso"s a serem repassados serão provenientes
do Banco Nacional da Habitação - BNH.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, n_Q que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e téCnica legislativa. :1:- o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.

OTN.
2.5 Condições de LiberaçãO: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor serã
amortizado em 16 {dezesseis) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, venclVeis no último dia de cada trimestre_civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios ariuais:

19861987 1988 19891990-

CZS
Cz$
CzS
Cz$
CzS

84_Ji1,00
417.225,00
!.03 L134,00
980.619,00
930.105,00

1991 - CzS 664.427.00
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municipios-FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n'l 547, de 12
de agosto de 1985.
COnsiderando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas a·peracionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 197. DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Goiânia ( GO ), a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a 32.355,07 Obrigações
do Tesouro Nacional.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 _É_a Prefeitura Municipal de Apa"re_cida de
Goiânia (GO), noS ti::rmos do artigo 2'í' da Resolução n9
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 197, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia (GO), a contratar operação de crédito
no valor em cruzados equivalente a 32.355,07 OTN, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo e
aterro sanítârio.
A matéria foi apreciada pela Comissão de EcoDomia
no-que_ d~z re~peito aos aspectos fmanceiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do Solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pela· encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnic_a legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face de concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os :Pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matêria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Rcdação que será lido pelo Sr.
l ~'-Secretário.
É tido o seguinte

1.

2.

PARECER
N' 936, de I 986
Da Comissão de Redaçào
Rcdação final do Projeto de Resolução nl' 197, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 197, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Golânia, Estado de Goiás, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 32.355,07 OTN.
Sala de Reuniões- da Comissão, 17 de setembro de
1986._ -_Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N• 936. DE 1986
Rcdaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n~'

197, de

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 Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
32.355,07 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de AParecida de
Goíânía, Estado de Goiás, nos termo·s do- artigo 2~' da
Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
de n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 32.355,07 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 par-a coleta de
lixo e para aterro sanitário, no Municípiá.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em discussão
a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estã aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Passa-se à
apreciação do ReqUerimento nP 415 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~' 341, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Ubatã (BA).
Em votação.
Os Srst 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,
Constituição e Justiça e de Munidpios.
Solicito ao nobre Senador Carlos Lyra o parecer da
ComiSsão- de EcOiloinia.
O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidenté, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~' 341/86, o Senhor Pr_ç:sidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Ubatã (BA) a c~ntra
tar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualtdade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:

Proponente

1.1 Denominação: Município de UbatãjBA
I .2 Localização (sede): Rua Ramiro Berbeth de CastJ:o, 19 - 45.550- Ubatà/BA.

Financiamento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 56~846,20
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de uma Casa de Saúde e
Maternidade.
2.3 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
2.4 Encargos:_juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em lQO% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o fiQanciamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
-2-.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Cz$ 142.199,11
1987- Cz$ 310.435,17'
1988- Cz$ 572.941,77
1989 - C"_z$ 812.165,73
1990 - Cz$ 78l.l22,21
199t - Cz$ 750.078,69
1992- CzS 719.035.17
t993 - CzS 687.991,66
1994- Cz$ 656.948,14
1995 - Cz$ 625.904.62
1996- CzS 594.861,11
1997- Cz$ 563.817.59
1998 - CzS 270.267.47
2.7 Garantias; Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei- Municipal nQ 01, de 161·84.
O processo não apresenta dados- que permitam, a esta
Comissão, analisar a capacidade de endividamento da
referida Prefeitura. Todavia, com base em estudos realizados por seus Órgãos Assessores, a Caixa Econômica
Federal considerou a operação viável sob os aspectos social, económico-financeiro e legal.
Assim sendo, concluímos, em carâter de excepcionalidade, pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte
·PROJETO DE RESOLUÇÃO N• t98, DE 1986
-- AutOriza a Prefeitura J\1i.inicipal de Ub-8.-tã (BA) a
contratar opera~ão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.846,20 OTN.
O Senado Federal resolve:
Artigo- t Q É a Prefeitura Municipal de Ubatà (BA),
nos termos do artigo 2~' da Resolução nP 93, de outubro
de 1976, parcialmente modificada pela Resolução n9
l40j85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.846,20 OTN, Junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à irilplantação de uma casa de saúde e maternidade no Município.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação de
Projeto de Resolução n~' 198/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ubatã, Bahia, a contratar operação de
crédito no valor em cruzados correspondente a Cz$
56.846,20 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre SenadOr Hélio Queiras, o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. H1!:.LIO GUEIROS (PMDB- BA. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comíssão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem nl' 341/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ubatã (BA) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 56.8~6,20 OTN, destinado a financiãr ã implantação de uma Casa de Saúde e Maternidad_e
no M unicipío.
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2<:> da Resolução n<:> 93, de 1986,
parcialmente modificado pela Resolução n~' 140/85, ambas-dó" Senado Federal, implicando a não observância
dos limites fixados no arttgo 21' da Resolução nQ 62, de
1985, 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 198, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva a autorizar a Prefeitura Municipal de Ubatã
(BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.846,20 OTN, destinada à
implantação de uma Casa de Saúde e Maternidade no
Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo colhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sts- Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
redaçào final que será lida pelo Sr. l~'-Secrctário.

E lida a seguinte

PARECER
N• 937, de 1986
Da Comissão de

Reda~ão

Redação final do Projeto de Resolu~ão n<:> 198, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 198, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ubatã (BA), a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 56.846,20
OTN.
Sala de Reuniões da Comíssão, 17 de setembro de
1986..- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N• 937, DE 1986
Rcdação final do Projeto de Resolução n"' 198, 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 Ubatà, Estado

da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados a 56.846,20 Obrigações

do Tesouro Nacinal -
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OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 .S a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado
da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n"' 93, de
li de outubro de 1976, alterada 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 56.846,20 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 uma Casa de Saúde e Maternidade, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa._)

Ata da
4~

239'~-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

PARECERES, sob n\"s 369 e 370, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidéncia
convoca sessão eXtraordinária a realizar-se hoje, às 11
horas e 18 minutos, com a seguinte

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitu~io"nalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n\" 138, de
1980- Complementar, de autoria do Senador José Sarney, que isenta de impostos federais, estaduais e municipais os ingressos para espetáculos de artes Ciêntificas,
tendo
PARECERES, sob n"' 232, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido, em separado, do Senador Aderbal
Jurerna.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 11 horas e 12 minutos.)

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 226, de 1985, de autoria do Senador Nivaldo
MachadO,- QUe altera a redação da alínea "B" do Aitigo
182 da Lei n\" 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis_ da União), tendo

-2-

Sessão, em 17 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS II HORAS E 18 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADOReS:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho -Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano -Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignãcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão Mifller ·José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Der:-.:JEnéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octãvlo Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -A lista de presença acusa o comparecimento_ de 43 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.
I '?-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 416, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 392, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Belo
Horízonte- MG.
Sala das Sessões, 17 de setembro-de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badaró - NiValdo Machado.

REQUERIMENTO
N• 417, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, _alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 393, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Campo
Grande- MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os ie(juerimentos que acabam de ser lidos s_erão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
SObre a mesa, projeto que Serã lido pelo Sr. {\"Secretário.

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 205, de 1986
Acrescenta dispositivo à Lei n~' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a r'eforma bancária,
para obrigar a explicitação da taxa de juros efetiva
empregada em todas as transações financeiras •.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' São acrescentados ao art. 31, da Lei n'i'4._595,
de 31 de dezembro de 1964, os seguintes parágrafos:

"Art. 31. . .. , ......... ~· ............... .
§ }9 As instituições financeiras, comerciais-e assemelhadas são obrigadas a expHcitar nos contratos
das transações que realizem a taxa efetiva de juros,
independentemente do método utilizado, discriminando todos os seus componentes, bem como quaisquer exigências adicionais, sejam elas financeiras ou
não.
§ 2\" Na realização de empréstimos ou financiamentos não serão permitidas quaisquer exigências
adicionais que impliquem na elevação da taxa efetiva de juros, tais como: obrigação de manutenção de
saldos médios, compras de apólice de seguro, de
RDBs, CDBs, e outros.
§ 39 o não cumpriffietito do disPOStO nos-párágrafos anteriores, além das cominações legais previstas na legislação, definidas como abuso do poder
económico, desobriga o co_ntratante ao pagamento
dos valores correspondentes aos encargos financeiros da transação, exceto o montante original pactuado".
Justificação
A taxa de juros ê uma das variáveis mais importantes
para consecução dos objetivos de estabilização económica de Um país.
Na atual conjuntura financeira do BraSil, onde a taxa
de juros exerce o poder de viabilizar ou inviabilizar o

processo de desenvolvimento ou mesmo de mantçr asestruturas políticas e económicas de nossa sociedade, o disciplinamento dessa variável estratégica é um exigência de
todos os setores de nossa comunidade.
Entendemos a grande dificuldade para a definição de
um política que leve ao seu tabelamento puro e simples,
visto que seriam necessários vãrios mecanismos corretores para uma aCfeijllação da multiplicidade dos fatores
intervenientes em sua composição.
O tabelamento da taxa de juros num nível alto demais
poderá significar a recessão, pois tenderá a invializar as
possibilidades de investimentos dos setores produtivos,
além de comprometer seriamente a saúde financeira do
setor governamental através do incremento dos encargos
fmanceiros da dívida pública, e, conseqUentemente, do
déficit governamental, com todos os seus efeitos danosos
sobre a economia.
Fixá-la em níveis abaixo daquele ditado pelas condições de mercado poderá significar desvios de recursos
monetários para os mercados especulativos ou fuga de
capitais, com a desarticulação da poupança interna e incentivo ao consumismo perdulãrio.
Por outro lado, deixã-la ao sabor das forças livres do
mercado, sem levar em_conta a estrutura oligopolistica
do setor, a internacionalização da economia, as pressões
jnflacionárias e ·os:~setoreS prioritários, seria- a admissão
da capitis diminutio por parte das autoridades monetárias.
Por isso, em função da falta de definição de uma polftica explícita para essa variável estratégica, que garanta
urna boa funcionalidade do setor para atender às necessidades da economia e a defesa do consumidor, a presente
proposição pretende dar um passo decisivo para consecução dos objetivos apontados ao determinar a sua total
transparência, servindo, assim, para um ponto de partida para qualquer processo de planejamento, e especialmente, transformar-se em poderoso instrumento de defe~a do consumidor!! dos setores ·produtivos, fivrando·~os
definitivamente do ágio financeiro, disfarçã.do como ex·
plicitado a seguir.
O que se pretende, portanto, ê evitar as práticas abusivas cometidas contra os consumidores ou tomadores de
empréStimos e fmanciamentos quando da fixação da
taxa de juros de operação, pois generalizou~se o hãbito
de camuflar-se o real percentual de juros cobrados dos
prestamistas, através da não contabilização das exigên~
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cias acessórias e suplementãrias, tais como: obrigação de
manutenção do_s saldos médios. compra de apólice de se~
guro, compra de CDBs e RDBs, descontos "por dentro", empregos de métodos inadequados de cálculos da
taxa, etc.
Assim, a proposição, ao estabelecer a obrigatoriedade
de se consignar a taxa de juros efetiva nos instrumentos
que regulam essas transações, discririünando todOs os
seus componentes e o método de amortização, visa não
somente a coibir os abusos contra o consumidor, no interesse da moralidade pública financeira e comercial,
como também a conferir maior transparência às práticas
de fixação da taxa de juros. Isto, poderá ser instrumental
ao O ovem o na fix-açiíO de uma estrutura de taxas de juros adequadas ao desenvolvimento económico do País.
Sala das SeSsõeS;-f7-de setembro de 1986.- Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.595,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Mo·
netário Nacional c dá outras providências.
O Presidente da República
Art. 31 As instituições financeiras levantarão balanços gerais a 30 de junho e 31 de dezembro de cada___
ano, obrigatoriamente, com observância das regras contábeis estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e de Finanças)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ]9Secretúrio.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N' 418, de 1986
Em 19 de setembro de 1986
Senhor Presidente,
Solicito a V. _Ex~ providências no sentido de ser-me
concedida a prorrogação de licença para complementação de tratamento de saúde, por 30 (trinta) dias.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• meus
protestos de alta estima e distinta consideração. - Roberto Campos.
O SR. PRESIDENIE (José Fragelli)- Aprovado o
requerimento, fica COncedida a prorrogação solicitada
pelo nobre Senador Roberto Campos.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l9Secretárío.
~ lida a seguinte
Em I 9 de setembro de 1986
Comunico a V. Ex• que, de acordo com o disposto no
Art. 43, aHnea a, do Regimento Interno, me ausentarei
do Brasil no período de 13-9 à 7-t0-86.
Na oportunidade ren_ovo a V. Ex• meus_ protestos de
alta estima e distinta consideração. -Robert()_ Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 226, de 1985, de autoria do Senador
Nivaldo Machado, que altera a redação_ da aHnea
"B'' do artigo 182 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro
de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União), tendo
PARECERES, sob n9s 369 e 370, de 1986, das
ComisSões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Finanças, favoráveL
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enéerro a discussão.
Encerrada a discussão, em segundo turno, o projeto é
dado como definitivamente aprovado, nos termos do art.
315 do Regimento Interno.
<? projeto vai à Cor~issão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 226, de 1985
Altera a redação da alínea "b" do art. 182 da Lei
n'? 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).
O Congresso Nacicinal decreta:
Art. 19 A alínea b do artígo 182 da Lei n9 1.711, de
28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários

Públi~

cos Civis da União), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 182.
b) quando o funcionário inativo foi acometido
de tuberculose ativa, alienação mental, neopasia
maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia gi"ave,
doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante) ou outra molêstia que a lei indicar,
positivada em inspeção médica, passarâ a ter como
provento remuneração que percebia na atividade,
e, para efeito de legislação fiscal, será equiparado
aos aposentados por invalidez qualificada."

a

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do artigo
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 138, de 1980- Complementar, de autoria do Senador José Sarney, que isenta de impostos
federais, estaduais e municipais os ingressos para espetáculos de artes cênicas, tendo
PARECER, sob n'? 232, de 1984, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido, em separado, do Senador Aderbal Jurema.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretário.

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 419, de 1986
Nos terÍnos do art. ·316; ilfnea c, do ·Regimento Inter:
no, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei
do Senado N~> 138, de 1980-Complementar, a fim de ser
feita na sessão de 17 de_.outubro de 1986.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Nivaldo
Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o
requerimento, o projeto a que se refere retornará à Ordem do Dia na data fixada,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à apreciação do Requerimento n'? 416 de urgência, Udo no
Expediente, para a Mensagem n'? 392, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG).
Em votação.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
maté!ia, que foi despacQ._~da às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
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Solicito ao nobre Senador Carlos Lyra o parecer da
Comissão de Economía.

O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nl' 392f86, o Senhor Presidente da
Re_públicª" submete à delib~r_ação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municip~fde Belo Horizonte (MG)
que objetiva contratar· junto ao Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro- do Banco Nacional da Habitação - BNH a seguinte operação de crédito~
Características da opera1:ào:
A Valor: Cz$ 372.400.000,00;
B- Prazos:
l - de carência: até 36 ri:leses,
2- de amortização: 216 ·pleses;
C- Encargos:
l -juros: 7,5% a. a.,
2 - taxa de administraçãÕ: "2,0% de cada desembolso;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras de canalização de córregos, implantação e pavimeti.tação de
avenidas.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhar;nento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que analisando as finanças municipais constatou que não obstante a natureza extra~
limite da operação pretendida, o endividamento consolidado interno da referida Prefeitura após a operação em
pauta, permanecerá contido nos limites fixados pelo art:
29 da Resolução n9 62/75, parcialmente modificado pelas
Resoluções n~t 93/76 e n9 64/85, ambas do Senado Federal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREN) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco ae Crédito Real de Minas Gerais S.A., considera viável técnica,
econômica e financeirameete.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 199, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a contratar op~raçào de crédito no valor de
CzS 372.400.000,00 (tr,)zentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mij cruzados).

O Senado Federal

resolv~

Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(MG), nos termos do artigo 29 da Resolução nQ 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de" CzS
372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados), junto ao Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de canalização de córregos, implantação e pavimentação de avenidas, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo,
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
=
publicação.
E o parecer, Sr. PresidenJe.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n' 199, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$

372.400.000,00.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALOO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) - Sr. Presiderite, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 392/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte e contratar empréstimo no valor de Cz$
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372.400.000,00 (trez:en.tõS e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados) destinado a financiar a execução
de obras de canalização de córregos, iniplantaÇão epaviM
mentação de avenidas.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução nQ 93, de 1986, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2v da Resoluçil.O
nt 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados s_erão provenientes

do Banco Nacional de Habitação (BNH).
Assim, verifica-se que a-proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais-aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalfda.:
de, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - SoliCito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
- ----

0 SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir pareCer.) - S"i.·. Presid.eô.te, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n'l 199, de 1986, de·
autoria da Comíssão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorízáf- a-Prefeftura Municipal de Belo
Horizonte (MG) a contratar operação de crédito novalor de CzS 372AOO.OOO,OO (trezentos e setenta e dois mi~
Ihões, quatrocentos mil cruzados), destinada à execução
de obras de canalização de córregos, implantação e pavimentação de avenidas no município.
A matéria foi apreciada pela--Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectoS "financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legaL
A Comissão de ·constitUição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina~
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia. •
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os-pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) -Sobre a mesa,
parecer da ComisSão de Reda:Çao ·que ser-á lido pelo Sr.
l<~-5ecretário.
--------

1:. lido o seguinte

PARECER
N• 938, de 1986
Da ColriiSSão de RCdaçào
Rcda.,;ào final do Projeto de Resolução
I986.

n~>

199, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 199, de 1986, que autoriza a Prefeitura MU--:.
nicipal de Belo "Horizonte (MG), contratar operação de
crêdito no valor de Cz$ 372.400.000,00 (trez"erito.S e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados).
Sala de Reuniões da ComisSão, 17 ae -setembro de
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Dcrzi,
Relator - Nivaldo Machado.

a

ANEXO AO PARECER N• 938, DE I986
Redação Final do Projeto de Resolução
I986.

n~'

199, de

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

RESOLUÇÃO No

, DE I986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
'·crédito no valor de CzS 372.400.000,00 (trezentos e
setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados).
O Senado Federal resolve:
Art. I 'I 1:: a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~> da Re~
solução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta e doiS milhões e quatrocentos mil cruz_ado_s), junto ao Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinada a execução de obras de canalização de
córregos, implaOtação e -pavimentação de avenidas, no
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil do respectivo processo.
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
- O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Effi discussão
_
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do requerimento n'l 417 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~> 393, relativo ao pleito
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às ConiiSsões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municfpios.
SoliciiOjú) nobre Senador Carlos Lyra o parecer da
Comissão ~de Economia para a Mensagem nl' 3.93, de
1986.
_O SR. CARLOS LYRA (PFL - A L. Para proferir
parecer.)"- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a mensagem n~ 556/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
Pleito da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS),
que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de
Mato GroSso S.A., este na qualídade de agente financeiro do Bancci Nacional da Habitação- BNH, a seguinte
operação de crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cz$ I55.857.060,80
B- Prazos:
l - de carência: 24 meses,
2 - de amortização: 240 meses:
C - Juros - BNH 4% a.a.; BEMAT 1% a.a.;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes ao Imposto sobre _a Circulação de Mercadorias (I CM):
E - Destinação dos recursos: execução de obras de
infra-estrutura dentro do Projeto CURA, no município.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que analisando as finanças municipais, constatou que a margem de poupança real do
Município, de ordem de Cz$ 133.000.000,00 mostra-se
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida consoHdada interna apresentará após a efetivação do empréstimo pretendido e c_oncluiu que a assunção do compromisso não deverã trazer àquela entidade maiores pressões na
execução orçamentária de seus futuros exercícios.
A Secretaria de Pfãnejamento da Presfdêncía da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es~
tado de Mato Grosso S.A. (BEMAT), considera viável
técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo ac_olhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 200, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS), a contratar operação de crédito no valor de
CzS 155.857.060,80 (cento e cinqUenta e cinco mi~
Jhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> .t_ a E'.cefeitura Municipal de Campo Grande
(MS), 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
155.857.060,80 (cento e cinqaeri.ta e cinco milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta
centavos), junto ao Banco do Estado de Mato Grosso
S.A. (BEMAT), este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado 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.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Prqjeto de Resolução n'l 200, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a
c_ontratar operação de crédito no valor de 155 milhões,
857 mil e 60 cruzados, para o- fim que especifica.
Solicíto ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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' 556/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Grande (MS) a contratar empréstimo no valor de CzS
155.857.060,80 (cento e cinqUenta e cinco milhões, oito~
centos e cinqUenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta
·centavos), destinado a financiar a execução de obras do
Projeto CURA no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 21' da Resolução n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2~>
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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplkâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de M ll!licípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB -MS. Para
emit!r P!lrecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~ 200, de 1986, de
autoria da Comissãõ___di: EconOmia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo
Grande (MS) a contratar operação de crédito no valor
de Czs 155.857.060,80 (cento e cinqUenta e cinco milhões, oitoCentos e cinqilenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos), destinada a execução de obras
do Projeto CURA no Município.
A ma!éria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A. Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâve1, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridícidade e técnica legisla.:
tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
h o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR._ PRESIO_ENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à sua apreciação, em turno único.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

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

ANEXO AO PARECER N• 939, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

O SR. PR'ESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da ComisSão de Redação que serã lido pelo Sr.
1'ii-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N9 939, de 1986
Da Comissão de Redação

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 2:00, de
1986..
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n'i' 200, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de Campo Grande (MS), a contratar operação de
crêdito no valor de CzS 155.85_7 .060,80 (cento e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinqiient.a- e sete mil, sessenta cruzado$ e oitenta centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Saldanha D~rzi,
Relator - Nivaldo Machado:

Ata da

240'~-

200, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
d_o art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O projeto vai à Comissão de Redação.

n~'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Gran~
de, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar ope-racào de crédito no valor de Cz$ 155.857.060,80 (cen~
to e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta
e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura M unicípal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2~' da
Resolução n<? 93, de 1I de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 155.857.060,80 (cento e cínqUenta e cinco
milhões, oitocentos e cinqiienta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos), junto ao Banco do Estado de
Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaÇão- BNH, destinada
a execução de obras de infra-estrutura dentro 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.
O SR._ PRESIDEN-TE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cussão.
Em votação a redação final.

Setembro de 1986

Os Srs. Seriãdores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR:. PRESIDENTE (José Fragetli}- A Presidêncía
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 11
h.9_(al! e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 913, de
1986}, do Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o fundo de garantia por tempo de serviço.

-2Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimento
interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 300, de 1981Complementar, de autoria do senador Nelson Carneiro,
que modifica dispositivo da Lei Complementar n~' II, de
25 -de maio de 1971, que instituiu o programa de assistência ao trabalhador rural, tendo
PARECER, sob n<? 536, de 1985 da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1I horas e 48 minutos.)

Sessão, em 17 de setembro de 1986

4• Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS J1 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume --Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cals Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filh9- Arnir GaU:dêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante..:.... Lourival_Baj)fistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Itamar Franco- Murito Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges -G-astão MiillerJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldariha DerziEnéas. Faria- Arno Damiani- IVan Bona to _: Caflos
Chiarelli - OCtávio Cardoso.
O SR. PRESIO_E!ST_E__ (José Fragelli)- A lista de pre-

sença acusa o comParecimento de 43 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'?-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 420, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. _371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 326, de

1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Naviraí, (MS).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 421, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Reglmehfo Interno, para a Mensagem n<? 380, de
1986, relativa ao pleito do Governo do Estado da Bahia,
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as Mensa,&ens n<?s 404 a 422, de 1986 (n'í's 571 a
580, 582 a 587 e 589 a 591/86, na origem),-pelas quais o
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 42,
item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2i> da
Resolução n' 93(76._ do Senado Federal, solicita autorização para que as Prefeituras Municipais âe Pará de Minas.. Lagoa dã Prata, Morro d()_piiar e Monte Alegre de
Minas (MG); Paulista (PE); Valinhos e Mogi Mirim
(SP); Paulo Afonso e Salvador (BA); Macei6 (AL); Ponta Porã (MS); Ijuí (RS); Marabá (PA) e Canindé de São
Francisco (SE) possam contratar operações de crédito,
para os fins que especifiCam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Cons~ituiçào e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragellí)- A PiesidênCia
recebeu as Mensagens n<?s 423 e 424, de 1986 (n<?s 581 e
588/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente 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 autorização para que o Governo do Estado de Pernambuco possa contratar operação de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de- Constitulçâõ e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à Ordem do Dia.
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 913, de 1986), do Projeto de Lei do Senado nv 3,
de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de ServiçO,
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havend_o quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
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1:: o seguinte o projeto aproVado:
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n'i' 3, de
1983, que acrescenta dispositivo à Lei n'i' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garan~
tia por Tempo de Serviço.

O Conifesso Nacional decreta:

Art. 19 O art. 69 da Lei n"' 5.107, de l3 de setembro
de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 6"'
. ·-·-··· ....... , ................ .
§ 3'>' Verificado qüe existe diferença, a menor,
entre a importânchÚ}Ue o empregado perceberá, na
forma do disposto neste artigo, e a que perceberia,
se amparado petas normas dos Capítulos V e VII do

Título IV, da Consolidação das Leis do TrabalhoCL T, à empresa caberá efetuar a sua imediata comw
plementação."
Art. 21'
cação.
Art. 31'

Esta lei entra em vigor na data de sua publiw
Revogamwse as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único (apreciação- Preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senadon~> 300, de 1981-Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro, q·ue modifica dispositivo da
Lei Complementar n~> 11, de 25 de maio de 1971; que
instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, tendo
PARECER, sob n' 536, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaw
!idade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw
são.
Encerrada a discussão, passawse à votação da matéria
que, nos termos do Regimento Interno, depende, para a
sua aprovação, do voto favorável âa maioria absolUta da
composição da Casa, devendo ser feita pelo processo nominaL
Tendo havido, porém, acordo entre as Lideranças, a
matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 300, de 1981 -

Complementar

Modifica dispositivo da Lei Complementar n~> 11,
de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de
Assistência a:o Trabalhador Rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 99 da Lei Coffiptementar nl' lf, de25
de maio de 1971, passa a vigorar Com a seguinte redação:
.. Art. 9~> O auxflio-funeral, no importe de três
(3) salários mínimos de maior vigência do País, será
devido por morte do trabalhador rural ou de qualquer de seus dependentes e pago a quem, dependente ou não, comprovadamente houver arcado com as
despesas do sepultamento."
Art. 29 As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão à conta dos recursos de custeio próprios da
previdência rural (art. 15 da Lei Complementar n9 11, de
25 de maio de 1971).
Art. 31' Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR PRESIDENTE (José FragelU) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~' 420 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~> 326/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Naviraí (MS).
Em votação o requerímento.

-

--

-----

_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensagem
n~' 326/86, o Senhor Presidente da República submete à
ç:I~Iiberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Naviraí (MS) que objetiva contratar junto à
Caixa Econômica Federal na qualidade de gestoi'a do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a
seguinte operação de crédito:
l. Proponente
1.1 Denominação: Município de Naviraí/MS.
1.2 Localização (sede): Praça Filinto Müller, 343
NaviraífMS.
2. Financiamento
2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a até 114.768,00

OTN.
2..2 Objetivo: implantação de galerias de águas pluviais.
2.3 Prazo; carência: até 3 (três) anos. AmortizaÇão:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos:_Iuros de 1% ao ano,-cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o firianciamento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último di_a de cada trimestre civil, prevendowse os seguintes dispêndios anuais: 1986 - CzS 238.625,00
1987 - Cil 716.744,00
1988- Cz$ 716.144,00
1989 - CzS 971. I 46,00
1990- czS 1.697.022,00
1991 - Cz$ 1.637.294,00
!992 - CzS 1.577.568,00
!993- CzS 1.517.840,00
1994 - CzS 1.458.110,00
ET95 - CiS 1.398.380,00
1996 - Cz$ 1.338.652,00
1997 - Cz$ 1.278.924,00
1998 - CzS 1.219.196,00
!999 - Cz$ 1.159.466,00
2000- CzS 1.099.736,00
2001 - Cz$ 785.605,00
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nl' 001/86, de
7 de março de 1986.
Cons-iderando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo aTaixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 20!, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí (MS)
a contratar operação de crédito no valor em cruzados
equivalente a 114.768,00 Obrigações do Tesouro Na-- ·cional.
O Senado Federal resolve:
-Art. 1~> ~a Prefeitura Municipal de Naviraí (MS),
nos termos do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela de n~> 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a confratr operação de crédito no valor em cruzadOs equivalentes a 114.768,00 Obrigações do TeSouro Nacional,
junto à CaiXa Econômica Federal, na qualid-ade de geStora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais.
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Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~' 201/86, Que autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí (MS), a contratar operação de
crédito no valor, correspondentes em cruzados, a
114.768,00 Obrigações do Tesouro Nacional para o fim
que especifica. Dependendo do parecer das Comissões
de Constituição e Justiça e de Municípios, solicito ao
nobre Senador Niva1do Machado o parecer da Comissão
d~ Consti_tuição e Justiça.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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~> 326/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Naviraí (MS), a contratar emprêstimo no valor em cruzados equivalente a 114.768,00 Obrigações do Tesouro
Nacional, destinado a financiar a implantação de galerias pluviais.
O pedido de aut<;~rização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 21' da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observândil dos limit6s fixados no artigo 21' da Resolução
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista
que os recurS()S a_ serem repa~sados ser~o__ provenientes
do_Fundo de ApOiõ aO D_esenvo1vimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no tange aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra :io nobre Senador Marcelo Miranda para proferir o parecer da Comissão dos Municípios~

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n<;> 201, de 1986, de
autoria da Comissão ·de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Na vira!
(MS) a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a 114.768,00 Obrigações do Tesouro
Nacional, destinada à implantação de galerias pluviais.
A ~~téria foi apreciada pela Comissão de Econ-omia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de_ constitucfonalídade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
peta Comissão de Economia, tendo em vista situação financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tríbutárías a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para impleme:iltar os programas de trabalho. É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os_ pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto em turno 6nico.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto_, a matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
}l'wSecretário.
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Centro Administrativo da Bahia -

É lido o seguinte:

N• 940, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução ""' 201, de
1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaÇãó final do Projeto de
Resolução n~ 201, de 1986, que. autoriza a Preféitura Mu-

nicipal de Na virar (MT), a contratar operação de crêdito
no valor correspondente, em cruzados., a 114.768,00
OTN.
Sala de Reuniões da ComiSsão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente --Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N' 940, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução""' 201, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do artigo 42, inciso VI, da Constítuição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

CAB -Salvador-

BA.

PARECER

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Esta~
do do Mato Grosso, a contratitr operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 114.768,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 .ta Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado
do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Resolução
n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 114.768,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa
Econ-ómica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolviffiento Social - FAS,
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, no
Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentad_os. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 421 de urgên~ia, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 380; de 1986, relativo a
pleito do Governo do Estado da Bahía.
Em votação o reqlieririlento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria que foí despachada às Comissões de Economia e
de Constituição e Justiça.
Cori.cedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio
para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- P.E. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 380/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado da Bahia, que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na Qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social -- F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
l. Proponente

l.l Denominação: Estado da Bahia
1.2 Localização (sede): Av. Luiz Viana Filho, s/n9-

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 82.705,00
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimento d'água.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
24 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN_
2.5 Condições de Liberação: o financiarriento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
19861987 1988 1989 19901991 1992 1993 1994 19951996 1997 1998 1999 20002001 -

Cz$
Cz$
CzS
CzS
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
CzS
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$

21.917,00
87.668,00
87.668,00
87.668,00
818.244,00
810.~38,00

803.634,00
796.329,00
789,023,00
781.718,00
774.412,00
767.106,00
759.801,00
752.495,00
745.190,00
737.884,00.

2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias-ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n9 4.420, de 3 de
dezembro de 1985.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segU.Odo a Caixa ECõnômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoi~ ao Desenvolvimento Social-FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa-gem, nos termoS do segUinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 202, DE 1986.
Autoriza o Govérno do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 82.705,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 82.705,00 OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado à implantação de sistemas de abastecimento d'água.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Ecollomia conclui pela apresentação do.
Projeto de Resolução n9 202, de 1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados a 82 mil e 705
OTN, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado que profira o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir 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 380/86, do Senhor Presidente da República, autoriza o GOverno do Estado da
Bahia a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 82.705,00 OTN, destinado a financiar a
implantação de sistemas de abastecimento d'água.

Setembro de 1986

O pedido de autorização (o i formulado nos termos do
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob·
servância 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
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalídade, juridicidade e técnJca legislativa.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- O parecer da
Cõ"míssàO de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discusSão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~-Sobre a mesa
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
{9-Secretãrio.

E lido o seguinte

PARECER
N• 941, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução

n~>

202, de

1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 202, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor corre-spondente, em cruzados, a 82.705,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N• 941, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nv 202t 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 da Bahfa, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 82.705,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 82.705,00 Obrigações do Tesouro NacionalOTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à implantação de sistema de
abastecimento d'água, no Estado.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, âs 12
horas e 15 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1986), do Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1984, de autoria do Senador Itamar Franco, que altera a redação do
art. 66 da Lei n94.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais e altera medidas para o seu
desenvolvimento.

-2-1-

Discussão, em tú:fnõllnico, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 904, de

Ata da

241~

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termOs do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9168, de 1983-

Quinta-feira !8
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Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que introduz modificação na Lei Compl~_m-entar ri'i' 11,
de 25 de maio de 1971, que instituiu o -Prorural, tendo
PARECER, sob n~' 651, de 1984, da Comissão
""= de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 12 horas e 10 minutos.)

Sessão, em 17 de setembro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 12 HORAS E 15 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

lho de 1965, que disciplina o mercado de capitaíS e
altera medidas para o seu desenvolvimento.

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice M ichiles Raimundo Parente - Aloysio Chaves- Hélio Gue:irOs
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudéncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalca_nte- Lo1,1rival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco,...-- Murito Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MüllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda.:..... Saldanha DerzíEnéas Faria- Arno Damianf -Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso,

Em discussão a redação finaL (Pausa.)
__Não havendo quem peça a palavra, encerro a discU.ssão.
A redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 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.
l ~'~Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 422, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnea
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 147, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Trom-- budo Central (SC).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badar6 - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 423, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b", ·da Regimento Interno, para a Mensagem nl' 379, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Or-dem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
904, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n'i' 43, de
1984, de autoria do Senador Itamar Franco, que altera a redação do art. 66 da Lei n~' 4.728, de 14 deju-

E a seguinte a redação final aprovada:
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 43,
de 1984 que altera a redaçiio do art. 66 da Lei n'i'
4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais e altera medidas para o seu desenvolvimento.
O Congresso Nacional deGreta:
Art.l~'

Oart.66daLein~'4.728,del4dejulhode

1965 passa a vigorar Com a seguinte redação:
"Art. 66. A alienação fiduciãria transfere ao
credor da obrigação a fração ideal do domínio da
coisa móvel garantidora do crédito correspondente
ao valor mutuado, bem como a respectiva posse in-direta.
§ 1'i' O devedor permanece titular do domínio
da fraçào ideal remanescente e da posse indireta.
§ 21' A fração ideal do domínio transferido ao
credor resolver~se com o pagamento da dívida e encargos convencionais na forma da lei.
§ 3~' A alienação fidueiãria somente se prova
por escrito, e seu inStrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, serã obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor e às suas expensas, sob pena de não valer contra
terceiros, contendo, além de outros dados, os seguintes:
a) o total da dívida ou sua estimativa, bem como
a forma de pagamento;
b) a fração ideal do comínio transferido, que não
_ poderã exceder 70% (setenta por cento);
c) o local e a data do pagamento;
d) a taxa de juros;
e) a cláusula penal e o índice de correção monetária aplicáveis no caso de inadimplência;
f) a descrição do bem objeto de alienação fidu~
ciãria e os elementos indispensáveis à sua identifi- CãÇ-ão.~ § 4~' Se, na data do instrumento de alienação fi~
duciária-; o- devedor ainda não for proprietário da
coisa objf:to do contratto, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor, no momento da aquisição da propriedade, pelo devedor, independentemente- de qualquer foi-inalidade posterior.
§ 5~' Se a coisa alienada em garantiã rião- se
identificar por números, mãi-cas e sinais indiCados
no instrumento de alienação fiduciâria, cabe ao proprietário fiduciário o ónus da prova, contra tercei-

ros, da identidade dos dons do seu domínio que se
encontram em poder do devedor.
§ 6~'- Ocorrendo inadimplência no pagamento, é
facultado ao credor promover a execução da divida
e acréscimos legais, desde que constitua previamente o devedor em mora, com o prazo de 30 (trinta)
dias.
§ 7'i' Para os fins da constituição em mora previSta no parágrafo anterior, será o devedor intimado
a requerimento do credor, pelo oficial do Registro
de Títulos e Documentos onde estiver arquivado o
contrato, a satisfazer as prestações vencidas e as que
se vencerem até a data do pagamento, os acréscimos
convencionados e as custas da intimação.
§ 8~ Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 9~' O valor apurado em arrematação constitui
crédito privilegiado do proprietário fiduciário,
entregando-se ao devedor o saldo porventura existente.
§ 10. Se o preço de venda da coisa não basta
para satisfazer o crédito, continuará o devedor pessoalmente obrigado pelo restante do seu débito.
§ 11. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a cOísa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
§ 12. Aplica-se à alienaçã·o fiduciária em garantia o disposto nos arts. 758, 763 a 802 do Código Civil, no que couber.
§ 13. A alienação fiduciãria em garantia de veículo automotor deverã, para fins probatórios, constar do Certificado de Registro a que se refere o art.
52 do Código Nacional de Trânsito."
Art. 2'i' Ê assegurado ao-devedor, a qualquer tempo,
transferir Seus diri!itoS: e obrigações a terceiros., dando
ciência do ato ao credor e ao oficial do Registro de Títulos e Documentos.
Art. 3~' Revogam~se os arts. 1~', 2~', 39, 49, 5~' e 7'i' do
Decreto-lei n9"9Jl, de l~' de outubro de 1969, e demais
disposições ein -contrário.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1983- complementar, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que introduz modifiC~iÇão na Lei Complementar n~' 11, de 25 de maio de
1971, que instituiu o Prorural, tendo
PARECER, sob n~' 651, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto quanto a sua constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro· a discus~
são.
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Passa-se à votação da matéria, que nos termos do Regimento Interno, para sua aprovação, dependeria de
voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal. Tendo
havido, entretanto, acordo entre as Hderanças, a matéria
serã submetida ao plenârio simbolicamente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai ao Arquivo.

E o se,~~;uine o projeto rejeitado.-

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 168, de 1983 -

Complementar

Introduz modificação na Lei Complementar n" J1,
de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRO RURAL.

O CongreSso Nacional decreta:
Art. li' O art. 4~', caput, da Lei Complementar n~' I t,
de 25 de maio de 1971, passa a Vigorai'- Coin a seguinte redação:
"Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente ao salário mínimo regional, sendo devida ao trabalhador
rural que tiver completado sessenta (60) anos de idade."
Art. 2'? As despesas decorrentes da execução desta
lei complementar serão custeadas através dos recursos
previstos no art. 15 da Lei Complementar nl' 11, de 25-571.
Art. 3~' Esta lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação._
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pa.§_sa-se, agora, à apreciação dO Requerimento 422, de urgência, lido
no Expediente para a Mensagem n9 147/86, relativo ao
pleito da Prefeitura Municipal de T~ombudo Central
(SC).
Em votação.
Os Sfs. 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,
ConstituiÇão e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão e Economia que será lido pelo Sr.
19-Secretârio.
É lido o seguinte

PARECER

N• 942, de 1986
Da Comissão de Economia
Sobre a Mensagem nl' 147, de 1986 (n9 191/86, na
origem), "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprova!:ão do Senado Federal proposta
para que seja autorizada a Prefeitura Mu~icipal ~
Trombudo Central (SC) a contratar operaçao de credito no valor de CzS I 85.910,85 (cento e oitenta e clnM
co mil, novecentos e deZ cruzados e oitenta e cinco
centavos)".
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n9 147/86, o Senhor Presidente da
Rep6blica submete à deliberação· do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Tro~budo C:nt:at
(SC) que objetiva contratar junto à Catxa Economtca
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo. de
Apoio ao Desenvolvimento Soei~! - FAS, a segumte
operação de crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 185.910.852 (correspondente a 3.479,04
ORTN de CrS 53.437,40 em setj85);
B- Prazos:
I -de carência: até l ano;
2 - de amortização: 4 anos;

C- Encargos:
l -juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 80% da variação das

ORTN;
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: aquisição de equipamentos
pãra 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 municipais constatou que não obstante a natureza extrali- mite da contratação pretendida, o enclivida~eilto_inter-
D.ó aa referida Prefeitura,-após a realizaç3.o de5se emPréstimo, permaneceria contido nos limítes fixados pelo
artigo 29 da Resolução n9 62/75, parcialmente modificado pelo artigo I~' da Resolução nl' 93/76 e pela Resolução
n9 64/85, todas do Senado Federal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que considera viável
técnica, económica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 203, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo
Central (SC) a contratar operação de crédito no valor
de CzS 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e deZ cruzados e oitenta e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. l"' 1:: a Prefeitura Muni,cipal de Trombudo Central (Estado de Santa Catarin«) nos termos do artigo 29
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, no~
vecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos), cor~
respondente a 3.479,04 ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente
em setembrof85, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à aquisição de
equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de !986. - Alvaro
Dias, Presidente em exercicio - Lenoir V argas, Relator
.....:. Carlos Lyra - Severo Gomes - Albano Franco José Lins.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) --0 parecer da
ComissãO de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~' 203/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo Central (SC), a contratar
operação de crédito no valor de CzS 185.910,85 para o
fim que especifica.
Dependendo de parecer das Comissões de Consti·
tuição e Justiça e de Municipios.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR- NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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' 147/86, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza a -PrefCi(u.r:a.- Municipal de
Ttõmbudo Central (SC) a contratar empréstimo no valor de CzS 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos), destinado a financiar a aquisição de equipamentos para coleta de lixo 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 observância 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 provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social

-FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es-
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pêcie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâ.vel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislação.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito ao
nobre Senador Jorge Kalume que profira o parecer da
Comissão de M unicípíos.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução Q9 203, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que o_bjetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Trombudo Central (SC) a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos), destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo no
Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual conw
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
pela encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla·
tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o únicO rriecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
·
são favo'ráveis.
Completada a instrução da matéria, passawse à dis9ussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
s~ntactos.

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da ComisSão de Redação que será lido pelo Sr.
19-Secretário.

É lido o seguinte

PARECER

N• 943, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 203, de
1986.
Relator: Senador Saldanha uerzi
A Comissão apresenta a redaÇào final do Projeto de
Resolução n9 203, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo Central (SC) a Contratar operação
de crédito no valor de Cz:S 185.910,85 (cento e oitenta e
cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco
centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- José Urbano.

ANEXO AO PARECER N' 943, DE !986
Redação final do Projeto de Resolu!:ão n9 203, 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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1990- Cz$ 6.095.022,00
1991 - Cz$ 5.880.502,00
1992- CzS 5.665.980,00
1993 - Cz$ 5.451,458,00
1994 - CzS 5.236.937,00
1995 - CzS 5.022.415,00
1996- CzS 4.807.894,00
1997- CzS 4.593372,00
1998 - Cz$ 4.378.850,00
1999- CzS 4.164.329,00
2000- Cz$ 3.949.807,00
2001 - CzS 2.821.576,00

Autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo
Central, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de CzS 185•.910,85 (cento e
oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oiten-

ta e cinco centavos) •.
O Senado Federal resolve:
,
Art. J9 ~a Prefeitura Municipal de Trombud~ Central, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 29
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do S~nado
Federal autorizada a contratar operação de créd1to no
valor d~ CzS 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos), correspondente a 3.479,04 Obrigaç?es Reajustáveis do .Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nommal
da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro_ de
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na q~ahda
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, no Município, obedecid~s as condições admitidas pelo Banco Central do Brasd, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Josê: Fragelli)- Em discussão
.
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscussão.
Em votação.
__
.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n"' 423, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n"' 379, de 1986,
relativo a pleito do Governo do Estado d~ Paraíba.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores (rue o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Apr-ovado.
Aprovado o req11erímento, pass~:_se__ à apreciação da
matéria, que foi despachada às Çomissões de Economia
e de Constituição e Justiça. Solicito ao nobre ~enador Cid s.ampaiC? .O parecer .da
Comissão de Economia.
O SR. OD SAMPAIO (PFL- PE. Para Proferir parecer.) - Sr. 'Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 379/86, o Senhor-P-resídente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do_Governo do Estado da Paraíba que objetiv~
contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao dese~v<?lvimen
to Socíal-FAS, a seguinte operação de crédito:
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 até 412.200,00
OTN.
2.2 Objetivo; Implantação de _sistemas de abastecimento d'água no interior do Estado - Bloco V.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
_ __ __
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado 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 seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 1.071.567,00
1987- CzS 2.574.260,00
1988- CzS 2.574,260,00
1989- CzS 3.487.970,00

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de

Participação dos Estados - FPE.
_ ___ ___
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 4.81U, de 8
de abril de 1986.
Considerando os aspectos social, econô micofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, en9-uadrando-se n~s
normas operacionais do Funco de Apo1o ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 204, DE 1986
Autoriza o governo do Estado da Paraíba a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 412.200,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. li' t o Governo do Estado da Paraíba, nos termos 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 crédito n() valor correspondente, em cruzados, a 412.200,00 OTN, junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado a implantação de sistemas de abastecimento
d'água no interior do Estado.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresent_açã~_ do
Projeto de Resolução n"' 204/86.
Solidto ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e JuStiça.
O SR. N1VALDO MACHADO (PFL- PE. Para
profci"ir 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~' 379/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governador do estado da Paraíba a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 412.200,00 OTN, d~stinado a financia~ a
implantação de sistemas de abastec1mento d'água no mterior do EstadoA
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2~', da Resolução nl' 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguint'?, a não observância
dos limites fixados no artigo 29, da Resolução n~' 62, de
1975, também do Senado Federal, haj~ _vis~aque os recursO-s a serem iepassadOs serãO provenienteS do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoant_e as prescrições legais e reglrifenta.ís aplicáv~is à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer.

sR.

O
PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer é
favorável. ComPletada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
.
Em discussão. (Pausa.). _
Não havendo quem peça a palavra encerro a dJscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovãdo.
_A matéria vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. !"'-Secretário.
Ê lida a seguinte

PARECER
N• 944, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n? 204, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 204, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no
valor correspondene, em cruzados, a 412.200,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. -:- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Der~
zi, Relator- José Urbano.
ANEXO AO PARECER N• 944, DE 1986
Redaçào fi-nal do Projeto de Resolução n"' 204, de
1986
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇ_ÃO N•

, DE 1986

Autoriza o Gm,.erno do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 412.200,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 11' É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2"' a Resolução n9 93, de ll de outubro de
1976, alterada pela de n~' 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 412.200,00 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 de sistemas de abastecimento d'água no interior do Estado - Blovo V.
Art. 2~' Esta Resoluçil.o _entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jo.sé Fragelli)- Em discussão
a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sent:idos. (P:.wsa.)
Aprovada.
O projeto vai" à--promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordináría a realizar-se hoje, às 12
horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

DiscUssão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 69 de 1986 (n"' 7.864/86, na casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei n"' 4.0~3, de 14
de julho de 1962, à Sr• Geni Silva Vivacqua, viúva do exSenador Attílio Vivacqua, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 873, de 1986, da
Comissão
- de Finanças.
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PARECERES,

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Se-

nado n"' 33, de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, que "acrescenta§ 39 ao artigo 17 do Decreto-lei
nl' 5, _de 4 de abril de 1966 e dá outras providências, tendo

~oh

n"s 747 e 748, de 1986, das Comis-

sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucional idade e
juridicidade c, no mérito, favorável; e
-
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-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar está encerrada a sessão.

(Leranta-se a sessão às 12 horas e 25 minutos.)

Ata da 242\1 Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÃRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 12 li ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kulume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimurido Parente- Aloysio Chaves- Hélio Guelras
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana- José lgnâcio Ferreira
- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco ~Murilo Badaró- Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges -Gastão MüllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria - Arnor Damíani - Ivan Bonato - Carlos Chíarelli - Octávio Cardoso_.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) -Alista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
lt-Secretário.
São lidos.os seguintes

REQUERIMENTO
N• 424, de 1986
Requeremos urgênciã, nos termos do art. 371, alínea
b., do Regimento Interno, para a Mensagem n'~ 195, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Treze
·
de Maio (SC).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 69, de 1986
(NI' 7.864/86, na tasa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Reajusta a pensão especial concedida pela. Lei ~
4.093, de 14 de julho de 1962, à Sr• Geni Silva. Vivac·
qua, viúva do ex-Senador Attílio Vivacqua.

O Con-gresso N adonal decreta:
Art. li'. A pensão especial concedida através da Lei
n{>4.093, deJ4.dejulho de 1962, à SenhoraGeni Silva Vivacqua, viúva .do ex-_Senador_Attílío ViyaCqua,_ fica rea:justada no valor correspondente a 4 (quatro) vezes o salãrio minüno Vigente no. PaisA
Art. 2t ·A despesa' decorrente des~a lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União -· Recursos
sob a Supervisão do Ministério da_ Fazenda.
Art. 3t Esta lei' entra ~m vigor na data de sua publicação.
Art. .4~" Revogain-se as disposições em contrátio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

REQUERIMENTO
N• 425, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 289, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Costa
Rica- MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, conforme determina o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -

PARECER FAVORÁVEl, sob n' 873, de 1986,
da Comissão
- de Finanças.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem 1:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Câmara n~" 69, de 1986 (nl' 7.864/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que reajusta a pensão especial concedida
pela Li.!i nl' 4.093, de 14 de julho de 1962, à Sr• Geni
Silva Vivacqua, viúva do ex-Senador Attílio Vivacqua, tendo

Item 2:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nl' 33, de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, que "acrescenta § 31' ao artigo 17
çio Decreto-lei nl' 5, de4 de abril de l966 e, dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob no 747 e 748, de 1986, das Comissões:_
-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mêrito, favorâvel; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão o projeto ê dado como definitivamente aprovado nos
termos do Regimento Interno.
A matéria irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 33, de 1986
Acrescenta§ 31' ao artigo 17 do Decreto-lei n~> 5, de
4 de abril de 1966, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]<? Ao art. 17 do Decreto-lei n~" 5, de 4 de abril
de I966, na redaçào imprimida pelo artigo 2~> da Lei n<?

5.480, de 10 de agosto de 1968, fica ucresceritã:àO o§ )1',
com a seguinte redaçào:
"Art. 17 ................................ .
§ 3~" Para cada navio de longo curso atracado
no cais ou fundeado ao largo, o Comandante, o Ar·
mador ou seu representante legal requisitarâ, obrigatoriamente, o vigia-chefe, o vigia de portaló e o
vigia rondante."
Art. 2~" O Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes, no prazo de noventa (90) dias, expedirá
nova regulamentação dos serviços de vigilância em navios, por vigias portuários matriculados nas Delegacias
do Trabalho Marítimo e de preferência sindicalizados,
com a finalidade de ajustá-la às alterações decorrentes
desta lei.
Art. 3~" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~" Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9 424, de urgência,
lido no Expediente. para a Mensagem n~' 195, de 1986,
rel~tiva ao pleito da Prefeitura Municipal de Treze de
Maio, em Santa Catarina.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovã.do
A -matéria está despachada às Comissões de Economia, de Cõnstituição e Justiça e de Municípios. -

Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Sobre a mesa,
parecer da CoiniSSã"o ·de Economia que será lido pelo Sr.
-11'-Secretârio.
É lido o seguinte

PARECER
N• 945, de 1986
Da Comissão de Economia
Sobre a Mensagem n~" 195, de 1986 (n~" 250/86, na
origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para
que seja autorizada a Prereitura Municipal de Treze
de Maio (SC) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 133.028,13 (cento e trinta e três mil. vinte
e oito âil"zad.õs e treze centavos) junto à Caixa Econômica Federal.
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n<? 195/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Treze de Maio (SC)
que objetiva contratar, junto à Caixa -Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social-FAS, a seguintes operações de
crédito:
A- Valor: Cr$ 133.028,132 (Correspondente
ORTNs de Cr$ 53.437,40 em Set/85;
B- Prazos:
1 - de carência: aié 3 anos,
2 - de amortização: I O anos;

~L2.489,42
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C - Encargos:
I -juros: 6% a.a ..
2 - ~.:orreção monetária: 80% da variação das

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Sl!nador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios,

D- <_;~rantia: ~·inc.uillçào_de_ parcelas do Imposto sobre
C!rcu!açào de Mercadorias·
E- D~stinaçào do!:> recursos: obra:. de infra-estrutura

O SR. MARCELO M1RA~DA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Prt::sidente, Srs. Senadores;
Sob exame o Projeto de Resolução n~ 205, de 1986, de
autoria da Comis~ào de Ec~1nqmia do $enado FeQeral,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Treze
de Maio (SC) a contratar operação de crédito no valor
de CLS 133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito
cruzadoS e treze centa\'OS), destinada a obras de infrtlestrutum urhan.1.
A matérin foi apreciada pela Comissão de &onomia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo l!m vista a prioridade do programa a ser cu:.teado pelo empréstimo e a
capacid<lde de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável. no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração_ das receitas
tributárias a nível da União, e ser o_instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para irnple- _mentar os programas de trabalho.
É o parecer, Sr. Presidente.

ORTN.~:

urbana.

O C.onst:lho Monetári~ Nacional pronunciou-se pelo
encamtnh:lmetHo do pedrdo, nos termos do parecer do
B.a~co. Central do Brit!iil que, analisando as finanÇaS munrcrpars, constatou que todo o endividamento da Prefeitura. após a et'etivaçào do empréstimo, permaneceria
contido nos tclos.l.ixados pelos itens I, II e III do citado
artigo 29 da Resolução n"' 62/75 e concluiu que a assunçào do compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores pre,.-,<;ões na execução orçamentáriã de seus

futuros cxerdcios.
A Se_crctacia de Plancjamento da Presidência da Re·
públi.::a (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto ti realização do empréstimo, que a Cõ.lixa Eo.::unômica Federal considera viável técnica, económica c financeiramente,
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N> 205, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Treze de Maio
(SC) a contratar opcra4;ão de crédito no valor de CzS
133.028,13 lcento e trinta c três mil, vinte e oito cruzados e tre:~;e centavo:;).
O Senado Federal resolve:
Artigo J9 É a Prefeitura Municipal de Treze de Maio,
Estado de Santa C.ª-l<llina, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93, de I 1 de outubro de I976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CzS 133.028,13 (cento e trinta e três mil; vinte e
oito cruzados e treze centavos) correspondente a
2.489,42 ORTN de CrS 53.437,40, vigente em setembro
de 85,junto à CaiXa EconômiCàFederal~ esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, destinada à execução de obras de infraestrutura _urbana, obedecidas as condições admitidadas
pelos Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - Alvaro
Dias, Presidente, em exercício- Lenoir Vargas, Relator
-Carlos Lyra -Severo Gomes- Albano Franco- José Lins.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O pa-receTda
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 205, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Treze de Maio, Santa Catarinã-, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito cruzados
e treze centavos), para os fins que especifica.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de CoriS:titiiição e Justiça.
O SR. HJ!:LIO GUEIROS (PMPB- PA. Paro 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 n~' 195/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeítura Municipal de Treze
de Maio (SC), a contratar empréstimo no valor de CzS
133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito cruzados
e treze centavos), destinado a financiar obras de infraestrutura urbana,
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 observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
n9 62, de 1975,- também do Senado Feçieral, haja visto
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 consoante as pre.~crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatíva.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favoráveis.
Passa-se à discussão do projeto em turno úriico-: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o apr~vam queiram permaner
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
}<?-Secretário,

É lido o seguinte

PARECER

N• 946, de 1986
Da Comissão de

R~dação

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 205, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Der:ii
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 205, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Treze de Maio (SC) a contratar operação de
cr~dito no valor de CzS 133.028,13 (cento e trinta e três
mil, vinte e oito cruzados e treze centavos):- - Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente --Saldanha Derzi,
Relator - Nivaldo Machado.
ANEXO AO PARECER N• 946, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n<? 205, 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 Treze de
Maio, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de CzS 133.028,13 (cento e
trinta e três mil, vinte e oito cruzados e treze centa~
vos).
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O Senado F~.:deral resolve:
Art. [9 É a Prefeitura Municipal de Treze de Maio,
Estado de Sanút Catarina, no.s termos do artigo 2~> da
Re..;~1lução n'.> 93, de I I de outubro de 1976, do SenãdO
Federal_, >l.Utorlz.ada a contratar operação de crédito no
valor dt! CzS 133.028",[3 (cento e trinta e três mll, vinte e
oito cruzados e tre.ll! centavos), correspÕdcnte a 2.489,42
Obrigações Rt:"ajustúvcis do Tesouro Nacional ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de Crl
53.437,40 vigente cm setembro de t985,junto à Caixa E·
conômica rederal, esta na qualidade di! ,gestora do Fun·
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à execução de obras de infra-estrutu.ra urbana, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo proce.~so.
Art. 29 E:.ta
sua publicação.

R~oluçào

entra em vigor na data de

O SR. PRESIDENTE (José Frag_elli)- Em discussão
a redação final. (Põ.lusa.)
1\"ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os S~-~!- Sena~ores que a aprovam queiram permanecer
sentado.s.(Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~> 425, de urgência,
lido no E.xpediente, para a Mensagem n~ 289f86, relativo
ao pleito da Prefeitura Municipal de Costa Rica, Mato
Grosso do Sul.
Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
Se!J-tados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada
às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e
de Municipios.
Solicito ao nobre Senador Moacyr Duarte o parecer
da ComiSsão de Economia.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
CcJm a Mensagem n11 289/86, o Senhor Presidente da
República submete ií deliberação do Senado Federal
pl~it<:' da Prefeitura Municipal de Costa Rica (MS), que
obJetlva contratar, junto à Caixa Econômica Feôeral
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao D~
senvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
Características da operação:
Financiamento
Valor: equivalente, em cruzados, a até20.500 00 OTN.
ObjeqVo: Obras de infra-estrutura urbana. '
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12
(doze) anos.
'Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em I 00% do
índice de variação das OTN,
Condições -de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de. Amortização; o saldo devedor se rã
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivos, calculados pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 97.940,25
1994-Cz$ 213.751,06
1987- Cz$ 111.949,80
1995- CzS 204.421,91
1988 - CzS 229.407,32
1996- Cz$ 195.092,76
1989- Cz$ 260.396,82
1997- CzS 185.763,61
1990- CzS 251.067,67
1998- CzS 176.434,46
1991- Cz$ 241.738,51
1999-CzS 167.105,31
19.9"2- CzS 232.409,36
2000- Cz$ 40.318,64.
1993- CzS 223.080,21
Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 25, de 7-1-85.
Considerando os aspectos social, económicofinancelro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
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normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 206, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica
( MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.500,00 OTN ..
O Senado Federal resolve:
Art. 19 .b a Prefeitura Municipal de CoSta Rica
(MS), nos termos do art. 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 20.500,00 OTN, junto à Caixa EconômiCa
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado a
obras de infra-estrutura.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
t o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
ComissãO de Ecollomia conclui pc:la apr~entação do
Projeto de Resolução n'~' 206, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente
em cruzados a 20.500,00 OTN, para fins que especifica,
dependendo de parecer das Comissões de Constituição e
Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. Hli:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, corno conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem n"' 289/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura M unicípal de
Costa Rica (MS) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 20.500,00 OTN, destinado a
financiar obras de infra-estrutura urbana.
O pedido de autorização foi formulã.do rios tefniOs -do
preceituado no art. 2~' da Resolução n• 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regímentais aplicáveis à espécie, mereCendo, por isso, o nosso encaminhamento fa-,
vorãvel no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
d.e M unicipios.
O SR. MARCELOMIRANDA (PMDB- MS. Para
emitir parecer.) -Sr. Pt-esidentê, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n"' 206, de 1986, de
autoria da Comissão de EConomia do Senado Federal,

que objetiva autorizar a Prefeitura MuniciPal de Costa
Rica (MS) a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 20.500 OTN, destinada a
obras de infra·estrutura urbana.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia,
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e JUstiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioxia dos municípios brasileiros em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favo'ráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do pfojetO enl turno úníco.
Em discussãe;. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, quei_ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Com-issão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr.
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica,
Estado do Mato Grosso do Sulj a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
20.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 21' da
Resolução n"' 93, de li de outubro de 1976, alterada pela
de n'~' 140, de 5 de dezembro de 1985. ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 20.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada a obras de infra-estrutura urbana, no Municlpio.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) --Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
Em votação,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
(PaUsa.)
Aprovada,
O projeto vai à promulgação.

~entados.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 12
horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

!~'~Presidente.

-I-

É lido o seguinte

PARECER

N• 947, de 1986
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução nl' 206, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a reda:ção final do Projeto de
Resolução n~' 206, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica- MS, a contratar operação-de
crêdito no valor correspondente, em cruzados, a
20.500,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, I 7 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi,
-Relator - Nivftldo Machado.
ANEXO AO PARECER N• 947, DE 1986
Redação finaJ do Projeto de Resolução n9 206, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos .termos
do arttgo 42, inciso VI, _da C_onstituição, e
eu, , Presidente, promulgo a seguinte

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 391, de
1986, do Senador Ne_lson Carneiro, solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n9
107, de 1986, de sua autoria, que acrescenta dispositivo à
Lei n"' 5.517, de 23 de outubro de 1968, que disciplina o
exercício da profissão de médico-veterinário.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Sena-don"' 249, de 1984, de autoria do Senador Aderbal
Jurema, que dispõe sobre a transmissão de música brasileira pelas emissoras de r2.dio, tendo
PARECERES, sob n'?s J92 e 393, de 1986, das Comissões:
-de Constitui~ão e Justita, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável, com emendas que apresenta de n'~'s I a 3-CCJ, e
-de Educação e Cultura, favorâvel, com emendas que
apresenta de n~'s 4 e 5-CEC.
O SR. PRESIDENTE (José FragelEi)- Está
, da a sessão.

encerra~

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 minutos.)

Ata da 243'l- Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Jorge Kalume

ilS 12 HORAS E 50 MINUTOS; ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Micliiles Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Guiiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto ~
Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir Gaudêncio-

José Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Alaor Coutinho - Luiz Viana -José Ignãcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro..:....._ Jamil Haddad
----: Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Ca~pos
-·Fernãndo Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges -Gastão MüllerJosé Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi -

Enéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lido~ pelo Sr.
{'ii-Secretário.

Setembro de 1986

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 426, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 331, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante (MS).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 427, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 361, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Santa
Catarina.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos- Jorge Kalume- Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for~
ma do art. 375, item II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votãção, em turno único, do Requerimento n~
391, de 1986, do Senador Nelson CarneirO, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado n~ 107, de 1986, de sua autoria,
que acrescenta dispositivo à Lei n~ 5.517, de 23 de
outubro de 1968, que disciplina o exercício da profissão de Médico-Vt:terinârio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o a pi-ovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do plenário, o Projeto de
Lei do Senado n~ 107, de 1986. será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (JQrge ·Ka1ume) - Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~ 249, de 1984, de autoria do Senador
Aberbal Jurema, que dispõe sobre a transmissão de
música brasiteira pelas emissoras de rádio, tendo
PARECERES, sob n9s 392 e 393, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável, com emendas que apresenta de n9s I a 3-CCJ; e
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que apresenta de n9s 4 e 5-CEC.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus__ _
são.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
OsBrs. seriadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

:e:
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o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 249, de 1984
Dispõe sobre a transmissão de música brasileira
pelas emissoras de rádio. Do Senador Aberbal Jure-ma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A transmissão de música brasileira pelas
emissoras de rádio, em todo O-território n:icíCiilã:l~ rege-se_
por esta Lei.
Art. 29 Entende-se por música brasileira, popular ou
erudita, para os efeitos desta Lei.
I - a composta por brasileiro nato ou naturallzado,
com utilização da língua portuguesa;
II- a composta por brasileiro nato ou naturalizado,
com utili~ação de idioma indígena;

_JJL- a.composta por brasHeiro nato ou naturalizado,
com utilização de idioma afro-brasileiro;
IV- a música folclórica.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei não é considerada música popular brasileira;
a) a versão de música estrangeira;
b) a adaptação de música estrangeira;
c) o arranjo de música estrangeira;
d) a orquestração de música estrangeira;
e) a composição de autor brasileiro gravada com letra·
em idioma estrangeiro.
Art. 3<? No horário compreendido entre as 7 (sete) e
as 19 (dezenove) horas, as emissoras de rádio, em suas
programações de música popular, devem observar a proporçãO de 2(3 (dois terços}, no mínimo, de música brasileira.
Parágrafo único. Da proporção estabelecida neste
artigo, 10% (dez por cento), pelo menos, devem ser' de
música instrumental.
Art. 49 As emissoras de rádio, em suas programações de música erudita, devem observar a proporção
de 10% (dez por cento), no mínimo, de música brasileira.
Parágrafo único. A proporção estabelecida neste artigo deve ser observada dentro de cada mês, admitida a
compensação entre os diferentes progn:i.mas apresentados nesse período.
Art. 59 No horário compreendido entre as 7 (sete) e
as 19 (dezenove) horas, a que se refere o art. 39, as emissoras de rádio devem reservar, semanalmente, 1 (uma)
hora, no mínimo, para apresentação de programas musicais executados por artistas e músicos residentes no município em que se acham instalados.
Art. 69 Das 5 (cinco) horas semanais obrigatórias de
programas educacionais, previstas no§ 19 do art. 16 do
Decreto-lei n9 236, de 28 de fevereiro de 1967, pelo menos_30 (trinta) minutos devem ser utilizados para apresentação de música folclórica brasileira.
Art. 79 O controle da proporcionalidade de música
brasileira, estabelecida nesta Lei, para a transmissã.o das
emissoras de rádio, será realizado pelo Ministério das
Comunicações.
Art. 89 A infringência de qualquer das normas desta
lei sujeita o infrator à multa de 5 (cinco) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) na prirrieii-a incí.:
dêncía, de 10 (dez) na reincidência e de 20 (\dnte) a cada
nova reincidência.
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo ê
aplicada pelo Ministério das Comunicações e reverte
para o Fundo Nacional de Telecomuníciições.
Art. 99 Incumbe ao Ministério das Comuriic-iições,
quando previamente solicitado, fornecer à Ordem dos
Músicos do Brasil ou ao Sindicato Nacional dos Compositores Musicais as gravações de transmissões efetuadas
pelas emissoras de rádio.
Art. 10. em consonância com o art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho- Decreto-lei n"' 5A52, de }9
de maio de 1943- compete ao Sindicato Nacional dos
Compositores Musicais aprovar, em Assemblêia Geral,
o sistema de distribuição do que -for arrecadado com a
autorização de obras musicais.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revoga1n:-se_ as ~isposições em _contrário.
O SR. PRESIDENTE_ (Jorge Kalume)- Votação em
globQ das Emendas de n9s 1 a 5.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria irã à Comissão de Redação a fim de serredigído o vencido para o segundo turno regimental.
São as seguintes as emendas aprovadas
EMENDA N• I -

CCJ

Dê-se ao art. 39- a seguinte redação:
"Art. 3~ No horário compieendido entre as 7
(sete) e as 19 (dezenove) horas, as emissoras de rádio, em suas programações de música popular, devem observar, diariameilte, a proporção de 2/3
(dois terços), no mínimo, de música brasileira".

EMENDA N• 2 -

3217

CCJ

Dê_-se ao parágrafo único do art. 89, a seguinte redaçào:
"'ArL

8~

P~r·ág·r~f~. ~~i·c:;, .. Ü ~·r~~Í~t~-

d; -~-~1!~ ~·r~~i;i~

neste artigo reverterá ao DENTEL, para aplicação
no custeio da sua fiscalização no setor".
EMENDA

N~

3-

CCJ

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10. Em consonância com o art. 513 da
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto~lei
n<? 5.452, de 1~ de maio de 1943- compete ao sindicato de cada classe aprovar, em assembléia geral, o
sistema de distribuição do que for arrecadado com a
autorização de obras musicais, bem como
representá-la em juízo".
EMENDA N• 4 - CEC
Dê-se a seguinte redação ao art. 29, caput, e
acrescente~se o parágrafo infra, renumerando-se o seguinte:
Art. 29 Entendewse por música brasileira, popular ou
erudita, para os efeitos desta lei, a composta por brasileiw
ro ou estrangeiro radicado no País que constitua expressão cultural de qualquer dos grupos étnicos integrantes
da nação
§ J9 É aceita para este fim a utilização, além do português, de línguas dos grupos indígenas e africanos e dos
imigrantes europeus e asiáticos que se redicaram no Brasil.
EMENDA N• 5 -

CEC

Dê-se a seguinte redação ao art. s~.
Art. 59 No horário compreendido entre as-7 (sete) e
as 19 (dezenove) horas, a que se refere o art. 39, as emissoras de rádio devem reservar, semanalmente, l (uma)
hora, no mínimo, pa"ra apresentação de programas musi·
cais executados por artistas e músicos residentes na região.
O SR. PRESID~TE (Jorge Kalume) -Passa-se à
apreciação do Requerimento fl9 426 de Urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 331, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura de Rio Brilhante (MS).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam 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.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 331, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS)
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
I.

Proponente

l.l Denominação: Município de Rio Brilhante MS
l.2 Localização (sede): Rua Marechal Deodoro, 350
- 79.130.:.... RIO BRILHANTE/MS.
2. Financiamento
2.r Valor: equivalente, em cruzados, a atê 33.215,84
OTN.
2.2 Objetivo: Suplementação de recursos ao Processo FAS n9 4.092/8f, objetívãndo conclusão e ímplantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas.
2..3 . Prazo: Carência: atê 3 (três) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
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2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Cõiidições de Amortização: o salOo d.evedor serâ
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
-

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais c regimentãis ap!icãvcis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha.Illento favorâvel no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~o parecer, Sr. Presidente.

1986- Cz$ 165.761,24
1987- Cz$ 447.500,40
1988- Cz$ 513.302,91
1989- Cz$ 493.493,57
1990- CzS 473.684,23
1991- Cz$ 453.874,89
1992- Cz$ 434.065,56
1993- Cz$ 414.256,22
1994- CzS 394.446,88
1995- Cz$ 374.637,54
1996- Cz$ 354.828,20
1997- Cz$ 85.611,84

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 207, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a contratar operação de crêdito no 'Valor
correspondente, em cruzados, a 33.215,84 OTN, destinada à conclusão e imphmtação de galerias pluviais, meiosfios e sarjetas.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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 capacidade de pagamento do solicitante.
A Comíssão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâvel no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
finaJlceira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
Ê o parecer, Sr. Presidente.

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei n9 521, de 21-12-84.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 207, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
( MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 33•.215,84 OTN ..
O Senado Federal resolve:
Art. 19' h a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
(MS) 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 33.215,84
OTN junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social --FAS destinado à conclusão e implantação de
galerias pluviais, meios-fios e sarjetas.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
:to parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. ·
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussã.o do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComissãO de Redação.

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Sobre a
mesa o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido
pelo Sr. !9-Secretãrio.

PARECER
N• 948, de 1986
Da Comissão de Redaçiio
Redação final do Projeto de Resolução n9 207, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi

O SR. Hf:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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 331, de 1986, do Senhor Presidente da República, autoriZa a Prefeitura Municipal de
Rio Brilhante a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 33.215,84 OTN, junto à Caixa·
Econômica Federal, destinado a financiar a conclusão e
implantação de galerias pluviaiS, meiO-S-fios e- sarjetas.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
p~eceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados n_o art. 29 da Resolução n9
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que
os recu:sos a serem repassados serão provenientes do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.

RESOLUÇÃO N•

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 207, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
33.215,84 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, I 7 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente, Saldanha Derzi,
Relator, Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 948, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 207, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do .artigo 42, inciso VI. da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

, DE 1986

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
33.215,84 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre S~nador Marcelo Miranda para proferir parecer da Comissão de Municfpios.

E lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação _do
projeto de Resolução n9 207, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, 33.215,84 OTN para os fins que especifiCa,
dependendo de pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça e de Municípios.
Solicito-ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
ComiSsão de Constituição e Justiça.
--

Setembro de 1986

O Senado Federal resolve:
Art. }9 :t: a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29
dã Resolução Õ.9 -93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
33215,84 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 conclusão e implantação de galerias
pluviais, meios-fios e sarjetas, no Município.
ArL 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --Passa-se,
agora à apreciação do Requerimento n9 427, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem ntt 361/86, relativo
a pleito do Governo de Santa Catarina,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada
às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao
nobre Senador Cid Sampaio o parecer da Coinissão de
Economia.
O SR. 00 SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer_)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 316/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
l.l Denominação: Estado de Santa CatarihajSecretaria de Justiça.
1.2 Localização (sede): Rua José da Costa MoeUmano n9 129- 88.00- Florianópolis/SC.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 152.842,85
OTN.
2.2 Objetivo: Conclusão de obras e aquisição de equipamentos de penitenciârias.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN,
2.5 Condições de Liberação: o finan-ciamento serã li~
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortizaçào: __ o saldo devedor serâ
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no úlfiino dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$
834.669,63
834.669,63
1987- CzS
1988- CzS
834.669,63
1989- Cz$
1.710.403,36
1990- Cz$
1.941.453,28
1991 - Cz$
1.871.897,47
-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1986

1992- CzS

1.802.341,67
1.732.785,86
1.663.230,06
1.593.674,26
1.524.118,45
1.454.562,65
1.385.006,85
1.315.451,05
1.245.895,24
CzS
300.605,71.
CzS
2.7 Garantias: Viiiculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais - Lei Estadual n<:> 6.029, de
17-2-82.
199319941995199619971998199920002001 -

CzS

CzS
CzS
CzS
CzS
Cz$
Cz$

Considerando os aspectos social, ec-onómicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadiafldo-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 208, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 152.842,85 OTN.

O Senado Federal resolve:
Artigo 1<:>, É o Governo do_Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de onze
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizado a c-ontratar operação de crêdito Do
valor correspondente, em cruzados, a 152.842,85 OTN,
junto à Caixa Econôrilic_a_ Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal
- F AS, destinada à conclusão de obras e aquisição de
equipamentos de penitenciárias.
Artigo 2"' Esta Resolução entra em vigor na data _de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)--, O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apreseiú:aÇão do
Projeto de Resolução n"' 208(86, que autoriza o Estado
de Santa Catarina a contratai' operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 152.842,85 OTN,
para os fins que especifica.
--- -Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros
para proferir o parecer da ComissãO de Constituição-e
Justiça.

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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"' 361(86, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a COntratar empréstimo no valor correspondente, em cruzad?s, a 152.842,85 OTN, destinado a
financiar a concluSão Ue obras e aquisição de equipamentos de penitenciárias.
O pedido de autorização for formulado nos termos do
preceituado no artigo z..,, da Resolução n"' 93, do Senado

Ata da
4~
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Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
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 consoante as prescrições legais e regimentaiS aplícâveíS à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.

tubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de _crédito no valor correspondente, em cruzados, a l 52.842,85 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal
est_a__ na qualidade de gestora do Fu,ndo de Apoio ao De:
senvolvimento Social- FAS, destinada à conclusão de
obras e aquisição de equipamentos de penitenciãrias, no
Estado.
Art. 2_9 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a 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 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redaçào finaL
Não haven,do quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. J9RSecretârio.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaluine)- A Presidência convoca os Srs. Senadores para outra sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 13 horas, com a seguinte

É lido o seguinte

PARECER
N' 949, de 1986
Da Comissão de
Reda~ão

1986.

ORDEM DO DIA

Reda~ào

final do Projeto de Resolução n"' 208, de
-

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 208, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 152.842,85
OTN.
_Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha DerR
zi, Relator - Jorge Kalume.

-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
peta Comissão de Redação em seu Parecer n"' 909, de
1986), do Projeto de Lei do Senado n\0 270, de 1985, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos integrantes da categoria funcional de Agente de Defesa
Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, a gratificação instituída pelo Decreto-lei n'
1.714, de 21 de novembro de 1979, e dâ outras providências,

-2-

ANEXO AO PARECER No 949, DE 1986
Reda~ão

final do Projeto -de Resolução n"' 208, 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 Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 152.842,85 Obrigações do Te~
souro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de li de ou-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CâR
mara n'i' 69, de 1985 (n"' 5.783/81, na Casa de origem),
que altera a redação do § 3"' do art. 543 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n'
5.452, de 1"' de maio de 1943, estendendo a estabilidade
ao empregado associado investido erri cargo de direção
de ass_ociação profissional, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n' 321, de 1986, da
Comissão
- de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 58 átinutos.)

Sessão, em 17 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Jorge Kalume
ÀS /3 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal - Euníce- Michiles Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio G ueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cãls Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado -

=-

Carlos Lyra - Luiz Cavalcante
Lourival Baptista Alaor Coutinho - Luiz Viana --José Ignãcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Itamar Franco- Muriio Badaró- Alfredo Calnpos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Belleaito -F"riirelra - Mauro Borges - Gastão Müller José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria- Arno Damiani- ivan Bonato- Carlos
Chíarelli - Octávio- Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de
acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores.

p~sença

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerímentos que vão ser lidos pelo Sr.
!"'-Secretário.
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dendo a estabilidade ao empregado associado Investido em cargo de direção de associação profissioaal,
tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n' 321, de 1986,
da Comissão

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 428, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, altnea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'~> 227, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Axixá

de Goiâs (GO).
- Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 429, de 1986

- de Legislação Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
NãO -havando quem peça a palavra, encerro a- discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.

Requeremos urgência, nos termos do art. 37__1, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n<? 291, de

E o seguinte o projeto aprovado:

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Angéli-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 69, de 1985

ca- MS. _
Sala das Se_ssões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octál·io Cardoso - Nivaldo Machado.

(N9 5.783/81, na Casa de origem)
Altera a redaçào do § 39 do art .. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n9 5.452, de 1Q de maio de 1943, estendendo a estabil_i_d_ad_e__ ao empregado associado inl'estido em cargo
de direção de Associação Profissional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or-

dem do Dia, na forma do art. 375, item II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1~
Discussão, em turno único, da rRedaçào final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 909, de 1986) do Projeto de Lei do Senado n9 _270,
de I985,de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que estende aos integrantes da categoria funcional
de Agente de Defesa Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a gratificasão i_nstituída pelo Decreto-lei n9 1.714, de 21 de novemOro
de 1979, e dá outras providências.
Em discusSão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão a redação final é cõri.S1derada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 352 do Regimento lnterno.
- -O projeto vai à Câmara dos Depu-tados.
É a seguinte a redação final aprovada:

Rcdaç-ão final do Projeto de Lei do Senado n9 279,
de 1985, que estende aos integrantes da Categoria
Funcional de Agente de Defesa Florestal, do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a gratificação instituída pelo Decreto-lei no:> 1.714, de 21 de
novembro de 1979, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Sem prejuízo de qualquer das gratifíCaÇõis e
demais vantagens pessoais a que atualmente façam jus, é
estendida aos integrantes da Categoria Fupcional de Agente de Defesa Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-IBDF, a Gratificação por Operações Especiais de que trata o Decreto-lei nQ 1.714, de
21 de novembro de 1979.
Art. 2~> A Gratificação por Operações Especiais se-rá
gradativamente incorporada ao vencimento oi.t salário
do integrante da categoria funcional referida no artigo
anterior, à razão de l/lO (um décimO) de seu valor, por
ano de exercício no cargo ou emprego.
Art. 3<? A despesa decorrente da execução desta lei
correrá a conta dos recursos do orçamento do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de siia publicação.
Art. 5~> Revogam-se as disposições cm ·contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei âa
Câmara n'i' 69, de 1985 (n'i' 5.783/81, na Casa de origem), que altera a redação do § 39 do art. 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nl' 5.452, de {9 de maio de 1943, esten-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' O§ 3~' do art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 543.
. ..•........•....... ~--~~- ...... , ... .
' ... ' ............ ' ..............
........ ' .... .
§ 39 Fica veda2fa -a diSpensa do empregado Sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de
sua candidatura a cargo de direção ou representação de
entidade sindical ou de associação profissional, até 1
(um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleíto,
inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave _devidamente apurada nos termos desta Consolidação.
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
~-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Esgotadas
as matérias constantes da Ordem do Dia. Passa-se agora
à apreciação do Requerimento nl' 428, de urgência. lido
no Expediente, para a Mensagem nl' 227/86, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Axixá de Goiás, Goiás.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões ôe Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
o-sR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir o seg~inte parecer.) - Com a Mensagem n~' 227/86, o Senh_o_r Presidente da República submete à delibeJ;ação do
Seria(fo Federal pleito da Prefeitura Municipal de Axixá
de Goiás (GO) que objetiva Contrãtar junto à Caixa Econômica 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 316.463.862 (correspondente a
8.282,56/0RTN de Cr$ 38.208,46 em maio/85);
B- Prazos:
1 -de carência: 2 anos,
2- de amortização: lO anos;
C - Encargos:
l -juros de 6% a. a., págaveis trimestralmente;
2 -:- corre-çào monetária: 70% do úidice de variação
das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação dos recursos: implantação de meios-fios
e sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de li-

xo.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, noS termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais, constatou que o endividamento da Prefeitura a-
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pós a pretendida operação permanecerá contido nos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução nQ 62/75, parcialmente modificado pelo artigo {9 da Resolução n9
93/76 e pela Resolução n" 64/85, todas do Senado Federal.
A Secretaria de Planejnmento da Presidência da República (SEPLANjSAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo que a CaiXa- EConômica Federal consider<l viável técnica, econ6mia e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 209, DE I 986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de
Goiás ( GO) a contratar operação àe crédito no valor
de CzS 316.463,86 (trezentos e dezessels mil quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta de seis centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Axixá de Goiás
(GO), 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 316.463,86 (trezentos e dezesseis mil,
quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis
centavos), correspondente a 8.282.56 ORTN de CrS
38.208~46 vigente em maio/85,junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-- FAS, destinado à
implantação de meios-fios, sarjetas e aquisição de equipãtnentOS-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.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O parecer

da ComiSsão de EcOnomia condui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 209, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Axíxá de Goiás (00), a cciritr:itar
op~~ação 4e_ crédito no valor de CzS 316.463,86 para os
fíns que -específica, dependendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissão de ConstituiçãO e
Justiça.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.) - Sr. Pres;dente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n<? 227/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá
de Goiás (GO) a contratar empréstimo no valor de CzS
316.463,86 (trezentos e dez:esseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos), destinado
a fiilánéíãi a ímpl'antação de meios-ííOs, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no .art. 2~> da Resolução n~ 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução nQ
6~, de 1975, ta~bêm 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda para proferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
Sob exap1e o Projeto de Resolução nl' 209, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Axixã
de Goiás (00) a contratar operação de crédito no valor
de Cz$316.463,86 (trezentos e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos),
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destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e a aquisição de equipamentos para coleta de lixo no município.
A matéria foi :ipreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financçiros, a qual concluiu pelo pres:ente diploma legal, tendo em vista. a prioridade do programa a ser custeadQ pelo emprésttmo e a
capacidade de pagamento do solicitante,
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão ôe Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros em façe çla concentração das receitas
tributárias a nível da União e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Katume)- Os pareceres
___ _ __
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vaí à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. 1~"-Secretãrio.

f: lido o seguinte

PARECER
N• 950, de 1986 Da Comissão de Redaçào
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 209, de
1986Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 209, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de Goiâs (GO) a contratar operação de
crédito no valor de CzS 316.463,86 (trezentos e: dezesseis
mil, quatrocentos e sessenta e três cru2:ados e oitenta_ e
seis centavos).
__ _
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha D~rzi,
Relator - Alaor Coutinho.
ANExO AO PARECER N• 950, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nl' 209, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constitu_ição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de
Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de CzS 316.463,86 (trezentos e dezesseis
mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta
e seis centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~" ~a Prefeitura Municipal de Axixá deGoiâs,
Estado de Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução
nt 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
3[6.463,86 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos), correspondente a 8.282,56 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 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 implantação de meios-fios, sarjetas· e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município,
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obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 210, DE 1986

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O projeto vai à promulgação.

O Senado Federal resolve:
Art. l~" É a Prefeitura Municipal de Angélica (MS),
nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, parcialmente modificado pela Resolução
n11 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 5.284,30 OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de um centro social no Município.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento nl' 429, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem nl' 291/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Angélíca.(MS).
Em votação.
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,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio que profira o
Parecer da Comissão de Econolllla.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) -:- Sr. Presidente, Srs.- Senadores:
Com a Mensagem n~" 291/86, o Sr. P~esidente daRepública submete à deliberaçã·o do Senado Federal pleito
da Prefeitura Municipal de. Angélica (MS), que objetiva
contratar, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação de
crédito:
1.

Proponente
1.1 Denominação: Município de AngêlicafMS
1.2 Localização (sede): Rua 13 de Maio, nl' 782- Angélica/MS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 5.284,30
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de 1 Centro Social.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: até 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5. Condições de Liberação: o finanCiamento Será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 - CzS 19.084.87
1987- Cz$ 65.189,91
1988- Cd 74.775,73
1989- CzS 71.889,99
I990 - Cd 69.004,26
1991 - Cz$ 66.118,52
1992 - Cz$ 63.232,78
1993 - Cd 60.347,04
1994 - CzS 57.461,30
1995 - Cz$ 54.575,57
1996- Cd 51.689.83
1997- Cz$ 12.471,55
2.7 Garantias: vinculação Oe-qUotas dO FPM.
2.8 Dispositivos Legais: "Lei MuniCipal nl' 135, de 612-85.
O processt;> não apresenta dados que possibilitem, a
esta Comissão, determinar a viabilidade da Pt:esente contratação de empréstimo em relação à capacidade de e"ndi·vidamento do Município. Todavia, com base em estudos
realizados por seus órgãos assessores, a CãíXà EcOnômica Federal pronunciou-se pelo enca:minhamento do pedido, considerando a operação viável sob os aspectos social, econômico-fmanceiro e legal.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem,
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguinte:

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica
(MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.284,30 OTN.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HJ;:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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~> 291/86, do Sr. Presidente da
República, autor_iza a Prefeitura Municipal de Angêlica
(MS), a contratar empréstimo no valor correspondente,
a 5.284,30 OTN, designado a financiar a implantação de
um centro sociitl no Município,
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 2~" da Resolução n9 93, de 1976, parcialmente alterado pela Resolução nl' 140/85, ambas do
Senado Federal, implicando a não observância dos limites fixados no art. 2~" da Resolução nl' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a se-rem repassados serão provenientes do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida·
de, juridicidade e técnica legislativa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Sob exame o Projeto de Resolução n~> 210, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetíva autorizar a Prefeitura Municipal de Angélica (MS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.284,30 OTN, destinada à implantação de um c~ntro social no Municlpio.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz -respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A COmissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encariiinhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitu_cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos asPectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acOlhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. l~-S.ecretário.

3222
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É lido o ~cguinte

RESOLUÇÃO N•

O SR. PRESIDF.'ITF.

, DE 1986

Da Comi!;sào de Rcda,;ào
Rcdaçào final do Projeto de Resolução n"' 210, de
1986

Relator: Senador Saldanha Dl'r.li
r\ (()mis:-;ào uprescnia <~. redaçào final d\J Projeto de
Rl.!soluç;'IO_n'? 210. d~ 1986, qu~ autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal dt: Angêllo.:.a- MS a contratar operação dt.! crédito no valor correspondente. em cruzados, a 5.284,30
OTN.
Sala dt: Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
!986. - Jorge Kalumt>. Presidente - Saldanha Deni,
RclahH - Alaor Coutinho.

ANEXO AO PARECER N• 95!, DE !986

O

Sen<~do

Fedem] resolve:

Art. 1" É J. Pref~itura Municipal de Angélica. E~ tado dl) t--.tato Gnlsso do Sul. nos termos Oo artigo 2" da
Resolu\·ào nY 91, de II de outubro de 1976, alterada pela
de n9 !40, de 5 de dcz.cmhro de 1985~ ambas do Senado
Federal, autoriLadu a contratar operação de crédito o
val\lr correspondente, em cruzados, a 5.28-t30 Obrigações do Tesouro ~·acional - OTN, junto à Caixa Econômic:l Federal. esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Dcscnvolvime_nto Social- FAS, destln::tda à implantaçi:io de um Centro Social, no Município.
Art. 2" Esta Resoluçàu entra em vigor na data de
sua public<H,;ào.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a rcdaçà.o final. (Pausà.)

210, de

Não havcnUo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Faço saber que o Senado Ft:deral :.1provou, nos termos
do artigo 42, 1iiCiso VI, da Constiluiçã6; e
eu,
, Presidente, promulgo a s~guint~

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentado:'>. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Redac;ào final do Projeto de Resolução
1986

n~'

(Jorg~

Kalume)- A Presidên-

ciu convoca sessão extmordinária a r~alizarMs~ hoje. às

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado de l\-Iato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no lalor correspondente, em cruzados. a
S.284,.l0 Obrigaçõc:-. do Tesouro NUcional- OTN.

PARECER
N• 951, de 1986

Setembro de 1986

13

hora~

e 25 minutos, cum a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turnn único, do Projeto Ut! Lei da Cârnaru n~ ~4~. de !983 {nl' 1.100,."H3, na Cas:.t de tJrigcm), que
acrescenta parágrafo únko ao art. J<.> da L.:i n" 1.134. de
14 de junhu de 1950, rara atribuir às federações e à Confederaçàtl dm Scrvid1Jre.;; J>lJhlkos do Bra~il a compcténciu puru representarem ~cu~ associados junto, rcspectiv;.Lmente, à~ autoridades cst;Jduais e federais. tendo
PARECERJ.:.S, .~ub n~ L002, de 19H3, 308 e 309, de
1986. das Comi~:,õcs:
-de Serriço Público Civil - I~ Pronunciamento: fa- vorâvel ao projeto; 2~' Pronunciamento: favorávd à emenda n'~ I. de p!t:nó.rio;
-de Constituição e ~ustiça- favo-r(tvel ao projeto e à
emenda n~' I, de plenúno, com voto vencido do Senador
Nelson Carneiro.
-2Discussào, cm turno úni.;o, da Redução Final(ofcreciM
da pela Comis~Uo de Redaçào em seu Parecer n" 912, de
1986), do Projeto de Lei do Senado nY 285, de 1983. de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
dispõe :'.Obre o amparo aos trabalhadores rurais no caso
de acidente do trabalho.
O SR. PRESIOEI'iTE t]orge Kalumc)- Está encerM
rada a sesstío.
( Le~'anta-se a .H!.uàv às 13 horas e 20 minutos.)

Ata da 245\1 Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Jorge Kalume
ÀS 13 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SEr PRESENTES OS SRS. SENÂDORES:

REQUERIMENTO
N• 431, de 1986

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice MichílesRaimundo Parente- Aloysio Chaves- HéliO- Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cals Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MaChadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante- LOuiival B<].ptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana -José lgnãcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gorries- Benedito Ferreira - Mauro Borges- Gastão MüllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria- Arnor Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli - Octãvio Cardoso.

Requeremos urgência, nos têrmos do art. 371, alínea
b, dO Regimento Intetrio, -para ·a Mensãgem n9 342, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Aracati
-CE.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Murilo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de
presença ncusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a p-roteção de Deus, iniciamos -nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidas_ pelo Sr.
III-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 430, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nY 308, de

1986, relativa a pleito da Plefeitura Municipal de ltaquiraí- MS.
---Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kal\lme)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forM
ma do art. 375, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 242, de 1983 (n9 1.100/831 _na C_asa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 19 da
Lei n9 I .134, de 14 de junho de 1950, p3ra atribuir às
Federações e à Confederação dos Se!vidores PúbliM
cos do Brasil a competência para representarem
seus associados junto, respectivamente, às autoridades estaduais e federais, tendo
PARECERES, sob n9s 1.002, de 1983, 308 e 309,
de 1986, das comissões:
-de Seni(;o Público Civil -]9 Pronunciamento:
favorável ao projeto; 2" Pronunciamento: favorável
à Emenda nY 1, de plenário;
-de Constitui(;ão e Justica, favorável ao projeto
e à Emenda f!9 I, de plenário, com voto vencido do
Senador Nelson Carneiro.
A discussão da matéria foi encerrada na Sessão Ordi-

nária de 28 de agosto de 1985, com a apresentação de emenda em Plenário.
Em votação do projeto, sem prejuízo da emenda.

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

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 242, de 1983
(N" 1.100/83, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo único ao art. ]9 da Lei n9
1.134, de 14 de junho de 1950, para atribuir às Federações e à Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil a competência para representarem seus associados junto, respectivamente, às autoridades estaduais e federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. !Y da Lei nY 1.134, de 14 de junho de
1950, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 19
, , .... , . , .. _................... .
Parágrafo único. Tratando-se de autoridades
estaduais e federais, a representação facultada nesta
lei corresponderá, respectivamente, às Federações e
à Confederação dos Sf:rvidores Públicos do Brasil.."
Art. 2"
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação
a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam qu.eiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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E u seguinte a emenda aprovada

EMENDA N• I
(De plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n<1 242, de 1983, tn\>
1.100/83, na Casa de origem), que acrescenta pará~
grafo único ao art. 1" da Lei n9 1.134, de 14 de junho
de 1950, para atribuir às Federaç-ões e à Confederação dos Sen·idores Públicos do Brasil a competência para representarem seus associados junto, respec-

th·amente, às autoridades estaduais e federais".
Acrescenta ao art.

1~>

mais um parágrafo, passando_ o

parágrafo único a ser o 1<:>:
Art. I~> . ························--'·····~·
§ i'
. " ............... ·- .............. .
§ 21' O Presidente, o Secretáiio-Geral e o Tesoureiro da Confederação dos Servidores Públicos
do Brasil e das Federações Estaduais de Servidores
Públicos, filídados à primeira, quando servidores federais, se o desejarem, serão colocados à disposiÇão
de suas entidades sem prejuízo de quaisquer vantagens que percebam, considerando-se esse período
como de efetivo exercício para todos os efeitos."

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 2:

Discussão, em tuú10 úniCo; da redação firial (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer nl'
912, de 1986), do Projeto de Lei do Senado nl' 285,
de 1983, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que dispõe sobre o amparo aos trabalhadores rurais no caso de acidente do trabalho.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivãmenle aprovada nos termos do art. 359, do Regimento Interno.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
~ a seguinte a redação final aprovada

Redação linal do Projeto de Lei do Senado IJI' 285,
de 1983, que dispõe sobre o amparo aos trabalhadores
rurais no caso de acidente do trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art.l~'

O§-l~'doart.ltdaLein"'6.195,del9dede-

zembro de 1974, que atribui ao FUNRURAL a concessão de prC!stações por acidente do trabalho, passa a vigorar com a seguinte iedação:

"Art. I•

...................... ,_, ____ _

§ li' Para os efeitos deSte aftigo, acidC:nte do
trabalho é aquele assim definido nos arts. 29 e 31' da
Lei nl' 6.367, de 19 de outubro de 1976."

Art. 29
cação.
Art. 3~'

Esta lei entra em vigor na data de sua pUblí~
Revogam-se disposições em contrário.

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~' 430 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~' JOS/86, "felatiVo a pleito da Prefeitura Municipal de- Itaquiraf (MS)._
Em votação.
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 ECono-müi,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Cid-Sampaío, o parecer da Comissão
de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~' 308/86, o Senh-or Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Itaquiraí (MS) que objetiva contratar, junta à CaiXa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen-

volvimento Social- FAS a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
I . Proponente
1.1 Denominação:
raíjMS.
1.2 Localização (sede):
sjnY - Itaquiraí/MS.
2. Financiamento

Municípios de ItaquiPraça do Palo Municipal,

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 18.319,92
OTN.

2.2 Objetivo : Implantação de galerias pluviais, guias,
sarjetas.
2_3,Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2-.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestral~
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
ínt;fice de variação das OTN.
2.5-Condições de Liberação : o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cro- tnograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização : o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre cívil, prevendo-Se os Seguintes dispêndios anuais:
19861987 1988 1989 19901991 1992 1993 1994 1995199619971998 1999 2000 -

CzS
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$

CzS
Cz$

Cz$
CzS
Cz$
Cz$
Cz$

CzS
Cz$

Cz$
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O SR. HtUO GllEIROS(PMDB- PA. Para proferir 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 308/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
ltaquiraí (MS) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 OTN, destinado a financiar a implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas no Municipío.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 211 -da ResoluçãO n~' 93, de 1976,
parcíâlmeitte modificadÔ pela Resolução nl' 140/85, ambas do Senado Federal, implicando a não observância
dos limites fixadOs no artígo 29 da Resolução n9 62, de
1975, também do Senado Federal, haja vista que os re~
cursos a serem repassados serão provenientes do Fundo
de Apoio ao· Desenvolvimento Social-F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentaís--aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para

15.336,74
100.044,45
100.044,45
238.957,59
230.620,55
222.283,52
213.946,48
205.609,44
197.272,41
188.935,37
180.598,32
172.261,29
163.924,27
155.587,22
147.250,18

1. 7 Garantias : Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Cii"culação de Mercadorías - ICM.
2.8 DisPositivos Legais : Lei nl' 29, de 28-11-83.
O processo não apresenta dados que pennitam a esta
Comissão, avaliar a capacidade de endividamento da re-ferida Prefeitura. Todavia, a CãiXã EConômk:ã Federal,
com _base em estudos realizad4?_S por seus órgãos asseSsores, considerOu a operação viável sob os aspectos social,
económico-financeiro e legal.
Assim, sendo, concluimos pelo 8.colhimento, em carátei' excepcioilal, da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 211, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaquirai
(MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 OTN.

proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: sob
exame o Projeto de Resolução nl' 211, de 1986, de autoria
da Comissão de Economia do Senado Federal, que objetíva autOrizar a Pr~feitura Municipal de Itaquiraí (MS) a
contratar openlÇão de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 18.319,92 OTN destinada à implantação
de galerias pluviais, guias e sarjetas no município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos fmanceiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça pronunciou-s~
pelo enc"ãminhamento favorável, no que tange aos aspeétos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla.:
tiva.
·
Nos aspectos que competem a esta Comissão exami- ·
nar, opinamos pelo acolhimento do pleito; nos termos
do proposto pela Comissão de Economia.
Ó SR. PRESID~NTE (Jorse K~-lume)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em tUrno úníço. (Pausa.)
l'fão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. --- · ~
Em votaÇão.Os Srs. Senadores que· a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Km.atéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESID~TE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lida pelo
Sr. {9-Secretário.
É lido o seguinte

O Senado ·Federal resolve:
Art. !I' E a Prefeitura Municipal de Itaquiraí (MS),
nos termos do artigo 21' da Resolução n'>' 93 de 11 de outubro de 1976, parcialmente modificada p"ela Resolução
n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 18.319,92 OTN, junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas no município.
Art. 2~' · Esta Resolução entra em
sua publicação.

·vi~or

na data de

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O parecer
da ComiSsão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nl' 211/86, que autoriza a Prefeitura de Itaquiraí (MS) a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 OTN,
dependendo de pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça e de Municípios.
_ So!icito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Coilstituição e Justiça.

PARECER
N• 952, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nl' 211, de
1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 211, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaquiraí ..:._ MS, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92
OTN.

Sala de Reuniões da C9missão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator - Marcelo Miranda.
ANEXO AO PARECER N' 952, DE 1986

Redação final do Projeto de Resolução n' 211, 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 N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
18.319,92 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. l 'i' :t, a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Esta~
do do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo :29 da
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caíxa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
'destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sar~
jetas, no município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discus-

são a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro __a discussão.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa~se à
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expe~
cliente para a Mensagem n' 342/86, relativo a pleito da
Prefeitura MuniCipal de Aracatí (CE).
Em votação ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da
matéria, Qu_e_ fõi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaío O parecer-da
Comissão de Economia.
O SR. OD SAMPAIO (PL- PE. P_ara proferir pare~
cer.)- Sr. Presidente, Sr-s. Seri3.dores: Com a Mensagem
n' 342, de 1986,- O Senhor Presidente da República submete a deJiberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal âe Aracati - CE que objetíva contratar
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali9ade _de
Gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS a següirite- Operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de AracatifCE:
1.2 Localízação--(s-ede): Rua Coronel Pompeu, 538,
62.800 - AracatifCE.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 52.055,00
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de meios-feioS, sarjetas e
aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro
sanitário.
2.3 Prazo: Carênciã: até 3 (tfês) anOS. Amortização: ·s
(oito) anos.
2.4 Encargos; Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamentõ-será liberado em parcelas, de acordo com cronomgrama a ser
apresentado,
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 32 (trinta e duas) prestações trhilestiaís-e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis nõ último dia de cada trimestre civil, prevendo~se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Czs 142.043,35
1987 - CzS 284.270,59
1988 - CzS 584.747,60
!989- CzS 858.574,24
1990- CzS 823.040,42
1991 - CzS 787.506,59
1992 - CzS 751.972,77
1993 - CzS 716.438.94

1994 - CzS 680.90Ú2
1995 - CzS 645.371,29
1996- CzS 309.360,46

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM_.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n>?6, de l7-7w
85.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 212, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati (CE)
a_ contratar operatão de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 52.055,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l' 1:. a Prefeitura Municipal de Aracati (Ceará)
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 correspondente, em cruzados, a 52.055,00 OTN
junto à Caixa Econôinic3. Fedeia_l, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS destinado à implantação de meios-fios, sarjetas e
aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro
sanitário.
Art. 2~ Eta resolução _entre em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de ResoJução n<~212/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati (CE), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzado~ a 52.055
OTN.
Solicito ao nObi-i:~ Senaáor Helio Gueiros o parecer da
comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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'~ 342, de: 1986, do Senhor
Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati (CE) a contratar empréstimO no vafoi correSpondente, em cruzados, a 52.055,00 OTN destinado a
finansiar _a implantaç_ão de meios-fios, sarjetas e aQuisiçãõ. de equipamentos para coleta de_ lixo e aterro sanitário.
o pedido de autorização foi fO"iffiiilidO noS túillos do
preceituado no artigo 29~ da ResoluçãO n>?93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites .fixados no artigo 2~, da Resolução núniero
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que
os recursos a serem repassados serão provenientes do
Fundo de Apoio ao Desenvolvínie"!ltO Social -- FAS.
A-ssim, verifica-se- Que a pre-OCupaçãO fOi elebOrada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento
favorável, no que tapge aos aspectos de cov.stitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa~
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao
nobre Seilador Múcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS, Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~ 212, de 198-5; de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Aracati
- CE a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.055,00 OTN destinada à
implantação de meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitário.
A matéria foi apreciada pela ComissãQ de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec-

Setembro de 1986

tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que compete a esta Comissão, opinamos
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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. ·
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redução, que vai ser lido
pelo Sr. l"'~Secretário.
~

lído o seguinte

PARECER
N• 953, de 1986
Da Comissão de Redação

198

!~dação final do Projeto d~ Resolução "' 212, de

Relator: Senador Saldanha· Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 212, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Acarati (CE), a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 52.055 00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
'
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator -Marcelo Miranda.
ANEXO AO PARECER No 953, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n? 212, de
!986,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu~
· · , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCAO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Acarati, Estado do Ceará, a contratar operação de crêdito no t"alor
con:_cspondcnte, em cruzados, a 52.055,00 Obrig~çoes do. Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeitura Municipal-deAcarati, Estado
do Ceará, nos termos do artigo 2~ da Resolução n'~ 93, de
li ?e outubro de 1976, alterada pela Resolução n>? 140,
de::. de dez.embro de 1985, ambas do Senado Federal autorizada a.contratar operação de crédito no valor co~res
pondente, em cruzados, a 52.055,00 Obrigações do Tesour<f NaciOnal - OTN, junto à Caixa Ec.onômica Federal, esta.na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao _!)esenvol~imento Social- FAS, destinada à implantaçao de meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitárlo, no Município.
Art. 2>? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
·
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discusM
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéiia vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
13 horas 35 minutos, com a seguinte
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! 983), do

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida

pela Comissão de Rcdação em seu parecer nl' 893, de

Projeto de Lei do Senado nl' 3 I, de t 985, -de au-

toria do Senador Jaison Barreto, que estabelece normas
para vôo por instrumentos e dá outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está encerrãda a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 32 minutos).

Ata da 2461l Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÃRIA - Presidência do Sr. Jorge Kalume
ÀS 13 HORAS E 35 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Aitevir Leal - Eunice M ichiles Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cais -

Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra - Luiz Cavalcante-- LoUri\laJ BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira -Mauro Borges -Gastão MüllerJosé Fragelli- Marcelo MirandB.- Saldanha DerziEnéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio CardoSo;0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 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.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 432, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regi~ento Interno, para a Mensagem n9 327, de

1986, relattva a pleito da Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso, (MS).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 433, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 378, de

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Ilhéus
-BA.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfred_o
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turrio único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n9
893, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n<? 31, de
1985, de autoria do Senador Jaison Barreto, que estabelece normas para vôo por instrumentos e dá outras providências.
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a disc:us_s_ão, a redação final é consid_e_rada
definitivamente aprovada nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
t a seguinte a redação final aprovada.

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 31,
de 1985, que estabelece normas para vôo por instrumentos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. }9 Na aviação civil, somente aeronaves multimotoras poderão realizar vôo por instrumentos (ifr)
ejou noturno.
_
·
Art. 29 As tripulações das aeronaves da A viação
Ge~al pa~a vôos por instrumentos ejou noturnos serão,
obngatonamente, constituídas de 2 (dois) pilotos; comandante e co-piloto.
Art. 3Y Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Y Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nY 432, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n<? 327/1986.
Em votação.
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 MunicípÍos.
Solicito ao nobre Sr. Senador Cid Sampaio o parecer
da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) ...:... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 327/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do senadO. Federal
pleito da Prefeitura Municipal -de Rio Verde de Mato
Grosso (MS), que objetiva contratar junto à _c_a_ixa Econômica Federal, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Rio Verde de Mato
GrossojMS.
1.2 Localização (sede): Av. Rio Branco, sjn9 79.480Rio Verde de Mato GrossojMS.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 3.074,96
OTN.

2.2-0bjeHVo: quitação de débito decorrente de implantação de obras de galerias pluviais, guias e sarjetas.
2.3 Prazo: Carência: até - ( - ) - .
Amortização: lO (dez) anos.
2-.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
fndice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apreciado.
2.6 Condições de AmortizaçãO: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
!986- Cz$ 25.387,7!
i91>7 =Cz$43.932.17~
!988 - Cz$ 42.252,94
!989 - Cz$ 40.573.72
! 990 - CzS 38.894,49
!99! - Cz$ 37.2!5,27
! 992 - Cz$ 35.536,04
! 993 - Cz$ 33.856.82
!994- Cz$ 32.!77,59
! 995 - CzS 30.498,37
!996- CzJ 14.6!9,47.

2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 352, de 24-685.
Considerando os aspectos social, económico·
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2tJ. DE !986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso (MS), a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96
OTN.

O Senado Federal resolve:
Artigo 1" É a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso (MS), nos termos do artigo 29, da Resolução n9 93, de 11-11-76, alterado pela Resolução n9
140/85, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 3:074,96 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, destinado à quitação de débito decorrente de implantação
de obras de galerias pluviais, guias e sarJetas, obedecidas
as condições admitidas pela Caixa Econômica Federal,
no respectivo processo.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --O Parecer
da Comissão de Economia conclui peta apresentação do
Projeto de Resolução n<? 213, de 1986 que autoriza aPrefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso (MS) a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 3.074,96 OTN, para os fins que especifica
(dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios).
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissão de CQllstituição e
Justiça.
O SR. Ht:LlO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe.
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Õ preSente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n<? 327/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso (MS), a contratar empréstimo no
valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, destinado à quitação
de débito decorrente de implantação de obras de galerias
pluviais, guias e sarjetas.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n<? 93/76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observâ-nc-ia --d3s l-imites- fi:;lt-ados -no ar-tigo- 2~-. d-a- R-eso-luçàê-a!'
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.
A-ssim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecen9o, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
1:. o parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores_:
Sob exame o Projeto de Resolução n'i' 213, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso (MS), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96
OTN, junto à Caixa Econômica- Fesl_e:ral, destinada á
quitação de débito decorrente de implantação de obras
de galerias pluViãíS;--guias e sarjetas.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeíros, a qual conclui pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-

tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiro', em face da concentração das receitas
tributárias-a--nível da União, e ser o instituto do endividamento o únko- mecanismo cfe que dispõe para imp{eM
mentar os programas de trabalho.
É o parecer.
O s:R. PRESIDENTE (Jorge K"aiUmei- Os pareceres
são favorãveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AprOvado
A matéria vai à Comissão de_RedaçãO-.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a
mesa parecer da Comissão de Redação, que serâ lido
pelo Sr. I 9-5ecretârio.
E lido o seguinte

PARECER
No 954, de 1986
Da Comissão de Rcdação
Rcdaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n~"

213, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n~" 213, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso (MS}, a contratar
operação de créditO no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro . de
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Deni,
Relator ~--Moacyr Duarte.
ANEXO AO PARECER No 954, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 213, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, incíso VI, da ConstituiçãO, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1986

Autori~a

a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato- Grosso, Estado do Mato Gr:o.sso__do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 3.074,96 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.

mos do artigo 29 da Resolução n? 93, de 11 de novembro
de 1976, alterada pela Resolução n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado FeOeral, .3.u1<iríi:adá a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 3.074,96 obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Econônlica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à quitação de débito decorrente de implantação de obras de galerias pluviais, guias
e sarjetas, no Município.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. P:R.ESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redaçào final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram peiTilãnecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. P:R.ESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa-se, agora, a apreciação do Requerimento n9 433, de urgência,
lido no Expediente, para Mensagem n~" 378/86.
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,
ConstituiçãO e Justiça e de Municípios-.--

0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Peço ao
nobre Senador Cid Sampaio- que profira o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com _a Mensagem n~" 378/86, o Sen~or Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municípal de Ilhéus- BA queobjetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
J. Proponente
1.1 Denominação: Município de Ilhéus.
!.2 Localização (sede): Praça J.J. Seabra, sjn9 IlhéusDA.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 353.978,20
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de feiras públicas e calçamento.
2.-3-- Prazo: Carência: até 3 (três) anos~ Amortização:
I O (dez) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de_ acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.

2.6 Condições de Amortização: _O saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e suc_essivas, calculadas pelo sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 186.919,00
1987- Cz$ 747.676,00
1988 - CzS 747.676,00
1989 - CzS 747.676,00
1990 - Cz$ 4.485.966,00
1991- CzS 4.411.198,00
1992 - CzS 4.336,430,00
1993 - Cz$ 4.261.662,00
1994- Cz$ 4.186.896,00
1995- Cz$ 4.112.130,00
19%- Cz$ 4.037.362,00
1997 - Cz$ 3.962.594,00
I 998 - Cz$ 3.887.826,00
1999- CzS 3.813.058,00

O Senado Federal resolve:
Art. li' E a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso, Estado do Mato Grosso do Sul. nos ter-

2.7 Gurantias: Vinculuçào de parcel1:1s do ImpoMo
sobre Circulação de Mercadorias- ICM.
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2.8 Díspositivos Legais: Lel Munidpal n9 2.212, de 20
de maio de 1986.
Considerando os aspectos social, económico~
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se~undo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 214, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de llhéus-BA, a
contratar opera~ào de crédito no v.alor correspondente, em cruzados, a 353.978,20 OTN.
O Seiiãdo Federal resolve:
Artigo 1<? É a Prefeitura Municipal de Ilhéus-Ba nos
termos do artigo 211 da Resolução n~" 93/76, de 11-101976, alterado pela Resolução n'i' 140/85, de 5-12-85, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 353.978,20
OTN, junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
S_ocial - FAS, destinado a implantação de feiras públicas e calçamento.
Artigo 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~" 214/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de llhéus-BA, para contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
de 353.978,20 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
-OSR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projelõ de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n"' 378/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus
- BA a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 353.978,20 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, destinada a financiar a implantação de feiras públicas e calçamento.
O pedido de :JUtorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2~", da Resolução n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites ftxados no art. 2~>, da Resolução n' 62, de
1975, também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem rep:Jssados serão provenientes do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à e.o;pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Mu_?ticípios,
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~" 214, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de IlhéusBA a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 353.978,20 OTN, junto à Caixa
Econômica Federal, destinada à implantação de feiras
públicas e calçamento.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia,
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio~
ridade do programa ser custeado pelo empréstimO e a capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Coilstituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspecM
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
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financeira aflitiva com que se defronta a maioria dOs-mu:.
nicípios brasileiros, erii face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instifutO-do endividamento o único mecan"ismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno -úriico.Em discussão.- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. 19-Secretãrio.
E lido o seguinte

PARECER
N•·955, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução g9 214, de

1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 214, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-

-ruCipal de Ilhéus- BA, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 353.978,20

OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzl,
Relator - Moacyr Duarte.

ANEXO. AO PARECER No 955, DE 1986.
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 214, de

Quinta-feira 18
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada~

A matéria vai à promulgação.

1986.
Faço saber que o Senado_ Federal aprovou, nos termos
do artigo 42-, inciso VI, da COnsfitUii;ãO, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1986

O SR. PRESJQJ!;:['nE (Jorge;- Kalume) """:'A Presidên~
cia convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às
l3 horas e 5:5 minutos, cOm a seguinte

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no 'Valor
correspondente, em cruzados, a 353.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, nos termOs do artigo 21' da Resolução n~" 93, de
II de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de :5 de
dezembro de 198:5, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3:53.978,20 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômici Ff:deral,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação
de feiras públicas e calçamento, no Município.
Art, 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 900, de
1986), do Projeto de Lei do Senado n9 166, de 1984, de
autoria do_ Senad_or Nelson Carneiro, que dá nova re·
dação ao art. IDO da Lei nll5.!08, de 21 de setembro de
1966 ~ Código Nacional de Trânsito.

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50 minutos.)

Ata da 247(1 Sessão, em 17 de setembro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Jorge Kalume
ÀS 13 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.Jorge Kalume- Altevir Leal -Eunice MichilesRaimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Guelras
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - Cesar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir Gaudêncio José Urbano- Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges - Gãstão MUllerJosé Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi Enéas Faria- Arno Damíani -Ivan Bona to- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Figueirópolis- GO.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Murilo
Badaró - Carlos Chiarem - Alfredo Campos.

REQUERIMENTO
N• 435, de 1986
R~queremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, p'ara a Mensagem n' 376, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Aran-

du- SPc
Sala das Sess_ões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
_Çampos - Octávio Cardoso - Ninldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSS-Os trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
JI'-Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 434, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 374, de

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência recebeu_ as Mensagens nl's 42:5 a 432, de 1986 (n~"s 592
a :599/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos tl!rmos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2" da Resolução n~' 93(76,
do Senado Federal, solicita autorização para que as Prefeituras Munidpais de São Miguel Aleixo (SE), Pedro
Leopoldo (MG), Santo Amaro (BA), Praia Grã.nde (SC)
e Teresina (PI), possam contratar operações de crédito,
para os fins que especifiCam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Econoh1ia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe~
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
900, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n9 166,
de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que dá nova redação ao art. 100 da Lei n9 :5.108, de
21 de setembro de 1966 - Código Nacional de
Trânsito.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação finã.I é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento lnterno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Ê

a seguinte a redação fiiial aprovada:

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 166,
de 1984, que dá nova redatão ao art. 100 da Lei n~'
5.108, de 21 de setembro de 1966 ~Código Nacional
de Trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. li' O_art. 100 da Lei nl' 5.108, de 21 de setembro
de 1966- Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 100.
. .......... ·~. ~ ..• ~ .•......
§ ii' Aos proprietários e condutores de veículos
serão impostas, concomítantemente, as penalidades
de que trata este Código, toda vez que houver res-
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ponsabilidade solidária na infraçâo dos preceitos
que lhes couber observar, respondendo cada um per
si, pela falta em comum que lhes for atribuída.
§ 2.., Em qualquer caso, a notificação de multa
de trânsito não poderá deixar de consignar, com clareza, o dispositivo de lei infringido."
Art. 29
cação.
Art. 3"'
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à
apreciação do ReqUerimento n"' 434, de urgência, lido no

a

Expediente, para a Mensagem n9 374/86, relativO" Pleito da Prefeitura MuniCIPal de Figueirópolis (GO).

Em votação.
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.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao-nobre Senador Cid Sampaio para proferir o
parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n" 374/86, o Sr. Presidente daRepública submete à deliberação do Senado Federal pleito
da Prefiítufa M-u-rJicipal de Figlidrópãlis (GO), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, 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: Município de FigueíiópolisJGO
1.2 Localização (sede): Av. Bernardo Sayão, sjnQ
77.410- FigueirópolisjGO
2. Financiamento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 12.000,00
OTN.
2.2 Objetivo: construção de um Centro Comunitário.
2.3 Prazos: carência: até J (ffés) allõS. Amortização:
10 (dez) anos.
.
2.4 Encargos.: juros de l% ao ano, cobrados tnmestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Coridições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, Calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis ncdíltimo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintesdispêndios anuais:
1986- Cz$ 35.476,40
1987 - Cz$ 65.531 ,59
1988 -1:z~ 65.531,59
1989- Czt 120.945,66
1990 - CzJ 171.444,86
1991- CzS 164.891,70
1992- CzS 158.338,54
1993- CzS 151.785,38
1994-Cz$ 145.232,22
1995- Cz$ J38.ô79,06
1996- CzS 132.125,90
1997- Cz$ 125.572,74
1998- CzS 119.019,58
1999- CzS 57.052,35.
2.7 Garantias:: Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municípal nl' 38, de 208-85.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 215, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de FigueirópoUs
(GO) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. lQ .t: a Prefeitura Municipal de Figuçirópolis
(GO), nos termos do artigo 21' da Resolução n"' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 12.000,00 OTN; juntõ à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento S_a:ci_ª'-'- fAS, destinado à
construção de um centro comunitáriO.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Solicito ao
nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da Comissão de
ConstituiÇão e Justiça.
O SR.llliUO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senádorie:s:0 presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensageqt n"' 374/86, do Senhor Pre~idente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Figueii'ópolis (GO) a contratar emprêstinio no valor correspondente, em cruzados, a 12,000,00 OTN, destinado a financiar a construção de um centro comunitário.
O pedido de autorização foi formulado nos-termos do
preceituado no art. 2Q da Resolução n"' 93, de 1976, do
Senado_ Federal, implicando, por cons~guinte, a não observância dos limites fixados no art. 2Q 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 - F AS.
Assim, verifica-se que a proposiÇão foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso ericaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sendores:
Sob exame o Projeto de Resolução n\'> 215, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Figueirópolis (GO) a cOntratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 12.000,00 OTN, destinada à construção de um centro comunitário.
A matéria foi apreciada-pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do sol(citante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constituciona'lidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 munícípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o úníco meCanismo de que- diSPõe Para ímple·
mentar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEN-TE (Jorge Kalume)- Os pareceres são favoráveis.
Compte"tada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,_ em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores qü"e Oaprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovado.
_
.
_
A matéria vaí ã Comrssão de Redaçao.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que vai ser !ido pelo
Sr. ]<?-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 956, de 1986
Da Comissão de Redac;ào
Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 215, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 215, de 1986, que autoriza a P.refeitura Munidpal de Figueírópolis (GO), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
12.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator - Arno Damiani.

ANEXO AO PARECER N• 956, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 215, 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 Figueir6polls,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 12.000,00 Obri·
gações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. IQ E a Prefeitura Municipal de Figueírópolis,
Estado de Goiás, nos termos do artigo 2Q da Resolução
n"' 93, de 1 I de outubro de 1976, alterada pela de n"' 140,
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.000,00 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 construção de um centro comunitário, no Munic!pio.
Art. 29 Esta resolu.ção entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n"' 435 de urgên~ia,
lido no Expediente, para a Mensagem nQ 376/86, relativo
a pleito da Prefeitura Municipal de Arandu (SP).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação
matéria que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio
para proferír_parecer- da Comissão de Economia.

?a

o SR. ao- SAMPAIO (PL - PE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n'i' 376/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Arandu (SP), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
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qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvtM

menta Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
I.

Proponente

1.1 Denominação: Município de Arandu
1.2 Localização (sede): Rua 19 de Março, 480 Arandu- SP

2.

Financiamento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, de até 23.610,93
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de meios-fios, sarjetas e
pavimentação.
2,3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
8 (oito) anos,
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2,5 Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
_
2.6 Condições de Amoruzação: o saldo devedor serã
amortizado em 32 (trinta e duas) prestações trimestrais
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, Ve"ncíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 24.754,00
1987- CzS 99.016,00
1988- Cz$ 99.016,00
1989- Cz$ 99.016,00
1990 - Cz$ 408.398,00
1991- Cz$ 396.021,00
1992 - Cz$ 383.644,00
1993- Cz$ 371.269.00
1994- Cz$ 358.892,00
1995-CzS 346.516,00
1996- Cz$ 334.138,00
1997- Cz$ 321.762,00
2. 7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.

e

2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 423, de 16
de maio de I 986.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a Operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 216, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arandu - SP,
a contratar operal:ão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 OTN.

Art. J'í' ~ a Prefeitura Municipal de Arandu (SP),
nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 OTN junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de meios-fios, sarjetas e pavimentação.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
h o parecer, Sr. Presidente.

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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 376/86, do Senhor Presidente
da Repíiblica, autoriza a Prefeitura Municipal de Aran·
du (SP) a contratar empr~stimo no valor corresponden·
te, em cruzados, a 23.610,93 OTN, destinado à implantação de meios-fios, sarjetas e pavimc:ntaçã9.

ANEXO AO PARECER No 957. DE 1986

O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 2~' da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por, conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2~' 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.

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

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalida-de, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arando, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 ObrigaçÕes do Tesouro Nacional- OTN. ·

o-SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda para proferir parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de ReSolução n~' 216, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Arandu
(SP) a contratar operação de-·crédito' no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 OTN, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas e pavimentação.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos finJ:t,Jlceiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, a ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveiS.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do proje!o, em turno único.
Em_ discusSão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo
Sr. 1~'-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
O SR. PR.ESID~NTE (Jorge Kalume) - O parecer
da ComiSsão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'í' 216/86.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueil"os
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
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N• 957, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 216, de
1986.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A comissão apresenta a Redação Final do Projeto de
Resolução nll216, de 1986, que autoriza a Prçfeítyra Municipal de Arandu- SP, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados; a 23.610,93

OTN.
Sala de Reunião da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha Derzi,
Relator - Arno Damfanl.

Redação final do Projeto de Resolução n"' 216, de
1986.

RESOLUÇÁO No

, DE 1986

O Senado Federal resolve:
Art. l'í' É a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado
de São_ Paulo, nos termos do artigo 2~' da Resolução n'í'
9j, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, de
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 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 meios-fios, sarjetas e pavimentação, no Município.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a Redaçào finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O~ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéría vãi ·a promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência designa para a sessão ordinária de hoje, às 14 horas e
30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
REDAÇÁO FINAL
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 156, DE 1981
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comis_são de Redaç_ão em seu Parecer n' 903, de
1986), dQ Projeto de ~ei do Senado n~' 156, de _1981, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera e revoga
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 1~ de maio de
1943, e da Lei n~' 5.889, de 8 de junho de 1973.

REDAÇÁO FINAL

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
No 323, DE 1981
DiscusSão, em turno úníco, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n'í' 907, de
19:86), do Projeto de Lei do Senado n'í' 323, de 1981, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta
dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'í' 5A52, de 1~ de maio de 1943.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
No 372, DE 1981
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 372, de 1981, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dã nova redação ao item I e aos parágrafos
3'í' e 59 do art. II da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960,
tendo
PARECER, sob n~' 910, de 1986, da Comissão
~de Redatão, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se f1 sessão às 14 horas e 5 minutos.)
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Sessão, em 17 de setembro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Aioysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvidio Nunes - César Cals Dias Macedo --Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cíd Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra -- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Alaor Coutinho - Luiz Viana - José lgnâciO Ferreira

-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
"-- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Benedito Ferreira - MaUro Borges --Gastão MUller José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi Enéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli -Octávio Cardoso.
---O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos--fra08Jhos.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura de projeto de
lei.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 206, de 1986
Dispõe sobre a obrigatoriedade da transmissão aos
colegas, pelos empregados da administração federal,
direta e indireta, dos conhecimentos adquiridos em estágio no exterior, custeado pela empresa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> Quando regressarem do exterior, onde fizeram cursos de aperfeiçoamento, às custas das empresas
da administração indireta e dos órgão_s da administração
direta, os funcionários pertencentes ao quadro permanente são obrigados a transmitir, em cursos de aperfeiçoamento, aos seus colegas, os conhecimentos adquiridos.
Parãgr~fo único ...;..::o prazo do curso e as-horag..aula
serão estabelecidos pelo dirigente da empresa ou órgão
de que trata o caput deste artigo.
Art. 2"'" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As empresas da adminiStração indireta e os órgãos da
adiminstração direta, no plano federal, têm amiudado licenças para que seus diretores, no exercício de cargo de
confiança, vão realizar cursos no exterior, visãlldo a especializações que interf:sSeri:l à empresa ou órgão que estão momentaneamente dirigindo.
Retornando ao País, depois do curso, eles não transmitem aos seus funcionáríos os conhecimentos que conseguiram incorporar à sua experiência, ficando o investimento em exclusivo beneficio do diretor designado.
Parece-nos que só devem realizar esses cursos, no País
e no exterior, funcionários que pertençam ao qUadro
permanente e com a obrigação de, na volta do curso,
transmitir aos seus colegas, num prazo razoável, os conhecimentos adquiridos.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Nelson
Carneiro.
Às Comissões de Constituição e JustiÇà--e de Sáviço Público Civil.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica ao Plenário que, tendo se esgotado o prazo

constitucional de quarenta e cinco dias, sem ter hÍlvido
deliberação do Senado Federal, fica mantido o veto presidencial aposto ao Projeto de Lei do Senado n9 134, de
1986, de autoria do Senador Odacir Soares, que assegura
o aproveitamento de professores requisitados nos quadros estatutário e celetista da Fundação Educacional do
Distrito Federal e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Hã oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL-AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Na recente viagem do Presidente Sarney aos Estados
Unidos, etn recepção na Casa. Branca, o Presidente Reagan- à maneira dos .. mocinhos" do cinema, que sacam
o revólver e gritam: "Mãos ao alto!" - o Presidente
Reagan, sem meias palavras, disse ao seu ilustre convidado: "Nenhuma nação pode esperar continuar exportando livremente para outra, se o seu mercado interno está
fechado para o_utros países."
O Presidente anfitrião esqueceu, entre outras coisas,
que por quarenta anos consecutivos- de 1940 a 1980a balança comercial Brasil-Estados Unidos foi sempre
deficitário a para o nosso País e, portanto, superavitária
para os Estado Unidos.
Mas, se o que é ruim dura quarenta anos, o que é bom
deve durar quatro anos apenas. Com efeito, ao discursar
no almoço que lhe foi oferecido no Clube Naciomil da
Imprensa, o Presidente Sarney, lembrou que já em 1985
o saldo Brasil na balança comercial com os Estados Unidos sofrera uma redução de 23%, enquanto que as importações brasileiras dos Estados Unidos aumentaram
em 26% nos seis primeiros anos do corrente ano.

De fato, compulsando-se o relatório de 1985 do Banco
Central, constata-se que de uma exportação de 5.413 milhões de dólares em 1984, obtivemos apenas 4.185 milhões em 85, ou seja, a redução de 23% assinalada pelo
Presidente Sarney.
No citado relatório, vê-se também que as exportações
brasileiras em 85 corresponderam apenas a 1,4% do total
da exportação mundial, quinhão esse até inferior ao
1,5% obtido pela pequena Suíça.
No mesmo ano de 1985, os três grandes das exportações foram: 19-Estados Unidos, que abiscoitaram
f 1,9% das vendas totais; 29-República Federal da Alemanha, com 10,3% e 39-Japão com 9,9%.
E, por falar em Jãpão, se oS ESIRáos Umdos pOdem
queixar-se de algum vilão em sua balança comercial com
o ~undo todo, esse vilão só pode se~ o genial Japão, que
ãbarrota a pãtria de Henri Ford de milhões de automóveis, a cada ano, e de produtos de informática, tudo a
preço de banana, como dizemos aqui.
Em 1985, enquanto o Brasil auferiu 25 milhões de
dólares em sua exportação total (mais preponderantemente malárias-primas), o Japão [aturou 177 bilhões de
dólares, ou seja, sete vezes mais do que o Brasil. E os nipões marcham aceleradamente para recordes ainda mais
expressivos, pois que, nesses últimos anos eles vêm [aturando 13 bilhões de dólares a mais do que em cada anterior.
A ascendência japonesa no comércio- nillridial é tão
grande que jã começa a preocupar o próprio Japão, haja
vista a notícia, oriunda de Tóquio, estampada em O Globo de 13 deste mês, sob o título: "Superávit de 61 bilhões
e 600 milhões de dólares preocupa o Governo japonês''.
Eis o texto:

"Tóquio- O Primeiro-Ministro do Japão, Yasuhiro Nakasone, fez um discurso no Parlamento
japonês expressando sua preocupação como superávit comercial do país, que dificulta o harmonioso
desenvolvimento da economia mundial."

Nakasone afirmou que é "essericial para o Japão
mudar a estrutura da sua economia", fazendo com
ql,le ela dependa mais do consumo interno do que
das exportações. O ano fiscal do Japão, que foi de
abril de 85 a março de 86, registrou saldo comercial
de 61 bilhões e 600 milhões de dólares e estima-se
que essa cifra poderá -sei- maior este ano, passar da
desvalorização do iene frente ao dólar americano
em mais de 50% e de 15% em relação às moedas européias."
E aqui deixo o fecho deste discurso a cargo do jornalista Joelmir Beting, que a 6 de março de 1976 sentenciava, como se o fizesse hoje, em sua coluna na Folha de S.
Paulo:
O Sr. Carlos Lyra- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Logo que eu faça a
citação de Joelmir Betlng.
O referido artigo de Joelmir Beting, diz literalmente o
seguinte:
"Pais em desenvolvimento que se mete a pisar no
colo de mercados fortemente estabelecidos, leva
chumbo, a menos, claro, que dê uma de Japão,
criança mimada da economia mundial nos anos 60.
O Japão fez o que quis em todos os mercados das
nações industrializadas por conta de uma imunidade atribuída por Hermann Khan "ao remorso da civilização" pela tragédia de Hiroshima."
Aqui finda o meu discurso, mas darei o aparte ao eminente colega Senador Carlos Lyra.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, quero parabenizar V. Ex• pelo discurso de hoje e queria, colaborando
cOm o discurso de V. Ex~ dizer que ternos um déficit em
relação aos Estados Unidos. Temos um saldo comercial,
mas a remessa líquida da nossa balança é desfavorável,
porque remetemos os juros do nosso débito externo e a
soma dos juros suplanta a nossa balança comercial e o
Japão tem, exatamente, o oposto. Além de ter um saldo
comercial grande, ele também tem um saldo favorável na
balança fmanceira.. V. Ex~ está de parabéns pelo discurso
hoje pronunciado.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado.
Para mim, o Presidente Reagan chora de barriga
cheia, pois que, além de fabulosas receítas da exportação
de mercadorias, os Estados Unidos sã-o o único exportador da mercadoria dólar para o mundo todo, dólar que
ele desvaloriza quando bem lhe apraz desvalorizar.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte disCurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Com a melhor das intenções, acredito, o Presidente
José Sarney, que tem mais de trinta anos de lutas pela
ãrea a que pertence, lançou em Petrolina, Pernambuco,
bem próximo das barrancas do Rio São Francisco, a
meta de irrigar 1 milhão de hectares de terras no Nordeste.
No seu discurso, ali proferido, afirmou que "O Brasil,
durante toda a sua existência, conseguiu irrigar apenas I
milhão e 200 mil hectares. Isso não se faz do dia para a
noite. Mas vamos irrigar um milhão de hectares."
A fala do Presidente encheu de entusiasmo e de esperança os nordestinos, e principalmente os piauenses que
dispõem de água abundante na superticie, em váríos rios
perenes e no subsolo um dos maiores lencóis freáticos,
do mundo. Com parcela mínima de terras irrigadas, o
pequeno e o médio produtores, livrando-se dos efeitos
do flagelo da seca, poderiam ter até duas safras agrícolas
anuais no Piauí.
O Ministério do Interior, ao lançar oficialmente a iniciativa presidencial, que recebeu o nome de "Programa
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de Irrigação do Nordeste- PROINE", não só confirmou a meta anunciada pelo Senhor Presidente como fixou em cinco anos o períOdo de execução, de 1986 a
1990, e o montante dos recursos em 4 bilhões e 305 milhões de dólares.
Confiantes, os proprietários rurais,-e princ(palmente
os pequenos e mêdios produtores, elaboraram projetas e
os apresentaram às agências do Banco do Brasit e do
Banco do Nordeste, os principais agentes financeirOs do
Governo Federal naquele Estado, no afã de obterem financiamentos destinados à execução de programas vinculados à irrigação.
Para surpresa dos proponentes, a agência dos dois estabelecimentos de crédito, apesar de reconhecerem exequtveis os projetas oferecidos, não puderam fazer a contratação dos financiamentos, sob a alegação da indisponibilidade, da falta de recursos financeiros.
Mas o que é pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
que o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, no meu
Estado, - e neste particular não deve diferir muito dos
outros Estados - não dispõe"in de dotação para financiar qualquer espécie de investimento rural, seja agrícola
ou pecuário.
Na parte comerclal, há um fato que merece ser referido pelo paradoxo que encerra, no perfodo de 15% de correção monetária os juros cobrados eram de 2% ao mêS..
Agora, com a inflação de 2% e sem correção monetária o
próprio Banco do Brasil está cobrando juros de 4% ao
mês.
Sr. Presidente, Srs. Senadores ao nos pronunciarmos
sobre o assunto, meu desejo ~o de colaborar com a iniciativa do Presidente José Sarney, que, voltado para nossa região, merece o apoio de todos, sobretudo dos que
integram a área mais carente do País.
Se o PROINE não alcançar o êxito que se espera, será
mais uma frustração para nosso homem do campo, sofrid? com os efeitos das adversidades climáticas que, periodicamente, atingem de modo brutal a região e sua economia, e descrente do constante anúncio de providências e
medidas que nunca chegam, que jamais se realizam.
Com todo respeito, é o caso de perguntar...

O Sr. Amir Gaudêndo- Permiie V. Exf um á'pâ"rte,
nobre Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELYID!O NUNES- Tem V. Ex• o aparte
nobre S_enador Amir Gaudêncio.

O Sr. Amir Gaudêncio - Comungo com a apreensão
de V. Ex•, porque, na verdade, o Presidente José Sarney,
ao anunciar a implantação de I milhão de hectares de
terra, no Nordeste, tem a intenção de transformar o
Nordeste numa prioridade nacional. E é possível que
esta irrigação de 1 milhão de hectares seja implantada.
Como afirma V. Ex• o Brasil só tem I milhão e 200 mil
hectares de irrigação, dos quais apenas 400 mil com uma
relativa tecnologia. Ê triste estarmos num pafs cuja base
da sua economia 1.39agricultura e só dispormos de 1 milhão e duzentos mil hectares de terra irrigada, quando
sabemos que a ln dia, mergulhada na sua extrema pobreza, já detém 39 milhões de hectares irrigados, ou seja, irriga I milhão de hectaresjano. O problema da irrigação
no Brasil é uma vergonha nacional. Vamos formara mutirão de boas idéias em torno do programa de I milhão
de hectares para o Nordeste; o Presidente, realizando, fará pelo Nordeste, por todos os Presidentes da República.
Muito obrigado.
O SR. HELVID!O NUNES -

Eminente Senador,

agradeço o aparte de V. Ex• que completa com essas informações, o meu pronunciamento. Na verdade- e nós
nordestinos sofremos_ o problema na carne - até hoje
houve um descaso do Brasil pela irrigação, principalmente em nossa área.
Só no Rio Grande do Sul existe um programa que
abrange uma área maior do que toda a irrigação até hoje
praticada em nossa região, o N ardeste. A colaboração
de V. Ex•, nobre Senador Amir Galldêncio, é fundamen·
tal. Muito obrigado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com todo respeito, ê o
caso de perguntar, como fez o poeta: "E agora, José?"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Viana.

O SR. LUIZ VIANA (PMD_B_~ BÁ. Prontincia o seguinte discurso . ..,.... Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:
E uma coincidência que depois das palavras tão oportunas do Senador Helvfdio Nunes sobre irrig-aÇão, eu venha dizer alguma coisa sobre inundação.
Realmente, uma parte da população baiana, a população dos Municípios de Rodelas e Glória Cho_rro_cb, está ameaçada pela construção da barragem qu~ ~l_i __está
sendo feita pela CHESF. A conseqüência dessa barragem, que naturalmente é necessária, é útil, todos nós sabemos, vai ser a inundação total de vasta área da margem direita do rio São Franciso situada naqueles Municípios.
Ocorre, Sr. Presidente, que a CHESF, que tem o dever
de pagar essas terras e as cidades, pois as cidades vão desaparecer', ·está oferecendo desapropriação realmente irrisória. Mas para melhor compreensão do problema
permite-me um breve histórico sobre o que significará a
barragem e fechar-se em dezembro de 1987.
_Q fechamento da Barragem de ltaparica, em construção no Rio São Francisco entre os municípios de
Glói'Ía, na- Bahia e Petrolândia, em Pernambuco, está
preVisto para dezembro de 1987. Pouco mais de um ano.
Submergirá com essa barragem toda a beira-rio dos municípiOs de Glória Rodelas e Chorrochó, na Bahia. Pe. trôláridía, FlOresta, Itacuruba_ e parte de Belém do São
Francisco, em Pernambuco. Vamos fixar-nos nos interesses do lado baiano, que nos dizem respeito.
Glória perde o restante das suas terras ribeirinhas, as
que ficaram da Barragem do Morotó. Chorrochó perde
o seu pequeno trecho de margem do rio e o povoado de
Barra do Tarrachil. Mas, o verdadeiramente arrasado
dos três municípios baianos é o de Rodelas, que além de
perder todos os seus terrenos agricultáveis, precisamente
-os situados à margem do rio, irrigados por via de uma
rede de eletrificação rural implantada durante o meu
Governo, depois ampliada, perde também a sede municipal. Quer dizer, não ficará pedra em toda a extensão municipal à margem do São Francisco que aponte um olho
para o céu.
Esta é uma informação preliminar, pat-a: fazer conhecer o que ..vai para o fundo do rio" com essa barragem
que, como as de Sobradinho e Moxotó, se destina a criar
a energia do progresso industrial, o desenvolvimento do
Nordeste - e isso equivale a dizer que todas elas são
obras reconhecidamente necessârias e de alta importância para a vida da região.
Mas, o que se perde com essas represas, o prejuízo irrecuperável e jamais comPensado q"ue sofre a geiite ribeirinha do São Francisco para que o Nordeste cresça e saia
da miséria secular que o aniquila, disso não se falou ainda, isso não se estudou com a seriedade e o cuidado que
o assunto merece. O descaso e o desprezo, até o desrespeito à pessoa humana com que a CHESF, órgão do governo federal, vem tratahdo ess!!l gente, não é coisa para
dizer e ouvir, será certamente para ver e sentir, para sofrer na pele enquanto o sangue corre.
Agora, por exemplo, a CHESF apressa-se pelo menos
na Bahia, pelo menos no município de Rodelas, para as
populações, com valores insignificantes, quase poderiamos dizer miseráveis, de indenização. Ao tempo que era
de cuidar em reassentar essas populações com justiça e
honestidade dando-lhes condições de trabalho como têm
hoje, de dignidade humana como sempre tiveram, pobre
e honradamente, a CHESF procura indenizar imóvel-aimóvel, casa-a-casa, propriedade rural a propriedade rural em dinheiro. Isso mesmo escasso, insuficiente dinheiro, deixando aquela gente ao próprio destino. Gente que
não tem culpa de nada, que, antes, vê perder-se tudo seu,
os seus pequenos possuídos e até a esperança, para que o
Nordeste se torne viável. Que poderão fazer com a- irisoria importância que recebem? HOmens da roça, dO trabalho, da pequena lavoura que deveriam ser reassentados
em nova propriedade, iqual à que possuem, para produzirem no futuro como atualmente, numa hora de crise de
produção agrícola, numa oportunidade em que se busca,
pela Reforma Agrária dar terra aos sem- terra, são chamados a negociar o seu pedaço de chão por um diilheirinho com o qual procurarão e certamente não poderão
comprar uma gleba adiante, em outro município ou em
outro estado, em algum lugar desse imenso país de agricultores- posseiros. Depois irão para ondef Amontoarse nas invasões das grandes cidades. Por que a Empresa
não vai buscar outras áreas no município e af reasSentar
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os que são despejados pela barragem? Interessa ao Governo criarmaisproblema:s sociais para juntar aos tantos
que não pode solucionar? E a CHESF existiria a fim de
criar problemas para o governo? Seria necessário levar
alguém à míséria-para ensejar a prosperidade de um povo? Certamente que não. Entretanto, se as autoridades
superiores perguntatem ao Presidente da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco, que planos delineou
para o reassentamento das populações rurais de Glória e
Rodelas que perdem todos os seus bens com a represa,
certa"Ofénte ele não responderá. Ou o fará de iniproviso,
isto é, sem conhecimento de causa, sem segurança no que
diz. Pergente-se que área selecionou para esse reassentamento e aí não dará nem a improvisada resposta. Isto, de
inacreditável passa a ser absurdo. Mas é o que é, a crístá~
lina, a cruel verdade.
A CHESF, está oferecendo aos pequenos lavradores,
muito pobres, muito necessitados, que vivem lã, naquele
extremo da Bahía, à margem do São Francisco, privados
de toQ_os os recursos e que têm um pedacinho de terra
uma ninharia pelo que possuem. Lá, o sistema fundiário
dominante, é o do minifúndio. São pequenas áreas onde
_eles plantam, criam, criam cabra, bode um pouco de
gado e disso vivem. E, agora, eles vão ser deslocados pelas águas. Vão perder a sua propriedade, vão perder a
sua casa e estão recebendo, aliás, nem estão recebendo.
Está lhes sendo oferecido uma quantia, uma remuneração insuficiente para que possam se localizar mais
adiante ou em outro ponto da margem do rio.

Isso é um problema realmente humano e, verdadeiramente doloroso para quem tem oportunidade de conviver ou de assistir aqueles pobres brasileiros que são totalmente desamparados - eles não têm nenhuma organização - têm um nível de cultura, também, relativamente
ou absolutamente baixo, e são indefesos.
Então, a CHESF está se prevalecendo dessa condição,
e quase que forçando, a que aqueles pobres homens,
aqueles lavradores aceitem indenizações que estão muito
abaixo do que vale as terras e, sobretudo, do que necessitam para construir uma pequena casa e se estabelecerem
numa pequena propriedade.
A conseqüência disso é que essa população toda que
vai ser deslocada de Rodelas irá se espalhar por af criando um problema social, porque eles não vão ter condições de fazer uma nova propriedade, vão passar um
tempO durante o qual vão gastar aquela pequena indenização que lhes está sendo oferecida e depois não saberão
corno sobreviver e como viver, mas aí já serâ tarde.
O que eu gostaria - a minha intenção - é dirigir um
apelo ao Ministro Aureliano Chaves a quem está subordinada a CHESF'; queria sobretudo que se tirasse do
problema qualquer fator político. A verdade é essa, há
um fator político; estão querendo fazer dessas indenizações um instrumento de pressão política sobre aquela
pequena população. Realmente ela é bem pequena; o
Município de Rodelas todo tem um número que não
chega a dois mil eleitores por a( se vê que não tem essa
expressão que me fizesse vir aqui reclamar e me queixar
em razão de dois mil eleitores, que não são meus, mas
que realmente estão padecendo ao desamparo do Gover-

no.
O Governo Federal, o Ministério das Minas e Energia
- ao qual está vinculado a CHESF- que representa o
Governo Federal, naturalmente está servindo de instru~
menta para que candidatos interessados e políticos se
prevaleçam para pressionar aqueles homens muito
pobres e fracos e que, realmente, em vez de sofrerem ou
de padeceram, não vou dizer que seja perseguição mas o
desamparo do Governo, eles mereciam, merecem. E o de
que precisam é que o Governo se volte para ampará-los,
e ao invés de criar-lhes uma situação pior, devia criarlhes uma situação na qual melhorassem, e tivessem oportunidade para obter situação melhor, uma propriedade
melhor, uma casa melhor.
O que vai acontecer ê que irão ser soltos nas margens
do São Francisco, talvez para viver de pesca ou em pequenas embarcações, como ocorre, freqUentemente, nesses casos.
E esse o apelo que eu queria fazer e lembrar também
que ali há uma população indígena. Agora que se fala
tanto do índio, há índios de uma tribo que estão sendo
também deslocados. Então, seria necessário que a Funai
participasse tambêm desse esforço para que a Campa-
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nhia Elétrica do São Francisco amparasse aqUela população. É realmente um problema muito menos econômíco do que um problema humano. ~ um problema huma-

no: são homens fracos famílias fracas, doentes, necessitados, mas que vivem ali há gerações. Vivem ali, e não têm
condição de exercer outra atividade, polS-suas terraS--Vão
ser inundadas pela CHESF. E a CHESF está se revelando um coração de ferro, um coração duro e até mali8no,
porque se aproveita dessa condição, daquela gente indefesa, para obrigá-la a receber indenizações _que estão
muito abaixo do que valem o seu patrímônio. O Brasil
deve-lhes alguma coisa. Deve àquela gente que ali está há

um século, há dois séculos, fazendo o Brasil.

:b necessârio que nós também tenhamos essi sensibifi.
da de e nos voltemos para esses desamparados que me re·
cem o apoio nosso como merecem o apoio do Brasil.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, como Líder.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.).:..:.. Sr. PfeSíderite, Srs. Senadores:
Existem fases excepcionalmente ricas na vida de um
País, na trajetóría de seu povo. Moinento em qUe, à Vista
de todos, concentram~se as potencialidades históricas
que traçarão, sobre a superfície da realidade, os camj.
nhos do futuro.
O homem público deve ser um vigilante observador do
seu tempo. Compete~lhe definir e analisar as correlações
mais significativas entre os fenômenos sociais. Compete-lhe, em um dado momento, trazer à tona as verdadeiras
tendências, forças e energias que presidem o desenvolVimento dos grupos humanos.
Não será esta uma tarefa suficientemente ambíciosa.
Direi que um homem público - um político- é essen.
cialmente alguém em que se corporificam as idéias, os
valores e os anseios do seu tempo. Seu papel é de atenção
ativa, de sensibilidade, de interpretação e, finalmente, de
resposta.
Nesta qualidade de representante do povo, encontrome neste instante no centro de uma convergência política
que traz grande e decisiva responsabilidade.
O momento sucessório, nciscEStados brasíieiros, exibe
todas as características de um fenômeno definidor da
vida nacional, principalmente tendo em vista a consolidação da grande opção pela democracia, bem como a
fase preparatória da Assembléia Nacional Constituinte.
Atendo ao gi'ande chamado de Minas Gerais, Estado
altaneiro e realizador, onde o ideal da democracia é objetivo e presença. Respondo, legitimamente e com firmeza,
ao apelo político para disputar o Caverno de Minas,
aceitando sempre os compromissos com a· demoCracia,
com a liberdade, com o progresso e com a justiça.
Tive a oportunidade histórica e a honra de: ver emergir, em torno do meu nome a maior e mais ampla -coli~
gação que já ·se formou na histófia d-e Minas Gerais. O
PL, o PFL, o PCB, o PDT, o PSB e o PTB se unem no
movimento democrático progressista, com- o apoio de
inúmeros segmentos do PMDB histórico e autêntico.
Contando com o inestimável apoio do meu caro cole.
ga e companheiro de chapa, Deputado Aécio CUnha, logrei congregar estes importantes segt!lentos da __ vida
pública mineírã em torno de um projeto- político ínOvador, que se inseriu altivamente contra o oficialismo com
que vinha sendo conduzido o processo sucessório em
nosso Estado; oficialismo este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que prefigurava toldar a limpidez da vontade popular.
Nossa ação será sempre no sentido de assegurar apre-valência final dessa vontade. Porque, para nós, democracia é meio e fim; ê a ordem política que permitC aos cidadãos a convivência na divergência, e pela qual o Governo é mais eficaz. podendo absorver e administrar as contradições.
Anuncio, pois, o meu resoluto compromisso com Minas Gerais, através de uma síntese das propostas que te-mos a apresentar à população mineira. Compromisso é
dever livremente assumido; f! obrigação que pode e deve
ser cobrada.
O compromisso com a liberdade e com a democracia
nos leva a propor para Minas toda uma nova maneira de
governar. Queremos um governo responsável aos rCcla.
mos da população e aberto à sua participação; um gover.
no transparente e que nada tCnha a esconder. A honesti-
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dade e a probidade-administrativas constituirão, em nosso Estado, os arquétipos fundamentais.
Este compromisso é, também, com a cidadania, em
sua noção moderna, na qual significa respeito aos direi~
tos civis, aos direitos políticos, aos direitos sociais, uma
ordem social livre e democrática tem seu fundamento em
uma comunidade de cidadãos participantes, iguais e com
a dignidade humana protegida. Tudo faremos para
construí-Ia em Minas.
No processo de democratização, é fundamental adesconcentração do poder, a reconquista da autonomia dos
Estados e dos Municípios. Assumimos o compromisso
com o federalismo, com a descentralização das decisões,
lutando por uma reforma tributária que devolva a dignidade e a independência dos municípios e dos estados.
Em consonância com estas idéias, abriremos as portas
do Palácio da Liberdade aos Prefeitos de todos os Municípios do nosso Estado e não apenas durante a campanha eleitoral. Um governo de portas abertas estará apto
a fortalecer o poder municipal, transferindo competência
decisória e responsabilidades às autoridades municipais.
Vamos encorajar a participaÇã-o de todos no processo
de governar. Os empresários e os trabalhadores, através
de seus órgãos representativos e sindicatos, serão siste·
maticamente ouvidos e se integrarão como parce-iros na
tomada de decisões política, económica e social. Os grupos populares organizados terão espaço assegurado para
expressar seus interesses e partkipar da execução das
ações de governo. Os funcionários das ins-tituíções da ad~
ministração indireta do Estado Pãrticiparào da gestão de
todas elas, pois entre eles escolheremos os dirígentes. As
mulheres mineiras estarão dentro de nossa adminisM
tração, pois vamos reverter a discriminação que contra
elas sobrexiste no acesso a cargos e à remuneração igualitária.
Para nós, é premissa fundamental que a organização
dos trabalhadores não deve ser controlada. Em consonância com isto, lutaremos por uma ampla reformulação
da legislação sindical, que restaure os sindicatos como
frentes avançadas do movimento trabalhador. Nosso goM
verno não cercearã o direito de greve de nenhuma categoria oCuj)adonal.
Nosso segundo compromisso é com o progresso.
Minas Gerais tem uma economica dinâmica. Ali se
produz riqueza que contribui significativamente para o
ptõgresSO de outras regiões. Minas exporta parte do que
produz e exporta, também, seus filhos, seus talentos, já
que não são criadas as oportunidades necessárl"as para
atender ao crescimento populacional.
Esta é a dura realidade de Minas. Economia rica, pujante, mas seus frutos estão nas mãos de alguns. 1:. uma
economia que gera riqueza paia potlcos e pobrezã- para
muitos.
Para resolver este quadro, temos de crescer, mas crescer apenas não basta. E necessário saber como crescer.
Propugnamos por um crescimento económico mais
-justo, que, sem prejuízo-do dinamismo e da eficiência da
economia, possa reduzir as desigualdades sociais. Nosso
compromisso com o progresso é, acima de tudo, o compromisso com o combate a pobreza e com a dignidade
do trabalhador. Iniciaremos um novo padrão de desen~
volvimento em Minas, que incorpore os mais recentes
avanços tecnológicos na produção e que distribuindo
mais eqüitativamente sua riqueza, possa preparar Minas
para o futuro.
!:. necessário que o Governo Estadual assuma o papel
decisivo na liderança de propostas e ações para que se
·e:fetivem ·as reformas-estruturais essenciais que a população reclama e a Nova República fniciou.
Ê urgente o encaminhamento de solução definitiva da
nossa dívida externa, para estancar o sangramento de
nossas riquezas e resgatar a soberania nacional.
Sr. Preside!lte, e Srs. Senadores, em Minas, hoje, vivein cerca de 4 milhões de mineiros na mais completa
pobreza, absoluta. Só na nossa Capital, 451 mineiros SI
encontram vivendo no submundo da nossa pobreza ab
soluta
Assumimos o compromisso de apoiar as decisões do
Governo Federal no sentido de uma renegociação defini~
tiva da dívida externa brasileira, que preserve a independência nacional e assegure o crescimento económico.
Assumimos o compromisso com a execução de refor·
mas necessárias, tanto nas ãreas rurais, quanto urbanas,
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para a promorção de um desenvolvimento mais dinâmico, harmônico e justo.
Defendemos a reforma agrária que, sem perturbar a
ordem dos que produzem, possa transformar a desordem
que predomina na convivência conflituosa entre os que
têm e não produzem e os que não produzem por não terem.
Assumimos, portanto, o compromisso de defender a
propriedade produtiva e oferecer as terras disponfveis ao
uso produtivo daqueles que as necessitam.
Defendemos igualmente, uma reforma urbana que
possa assegurar condições de moradia mas digna e maior
qualidade de vida para todos.
Apoiaremos o plano cruzado, na medida em que assegure a estabilidade dos preços e viabilize a retomada do
crescimento económico com mais justa distribuição de
renda.
Minas deve preparar-se para um novo tempo, Sr. Presidente, somente o crescimento da produtividade, multiplicando bens e riqueza, poderá assegurar, permanente~
mente, o aumento dos salários reais e a expansão do
nível geral de emprego em todas as regiões do Estado.
Para tanto, é necessário retomar o dinamismo da
agropecuária e da indústria mineiras, promover a integração de suas atividades, diversificar e desconcentrar a
produção.
A modernização da produção agrícola e pecuária se-rã
preocupação central de nosso Governo. t necessário
ampliar a produção de alimentos e resgatar a importân~
cia de Minas Gerais na produção agrfcola brasileira.
Vamos preparar o parque industrial mineiro para ab~
sorver os avanços que revolucionam o sistema produti~
vo, estimulando a expansão dos setores tecnologicamente mais modernos e, assim, criando condições para o desenvolvimento científico e tecnológico, base indispensável à modernização da economia e ao bem-estar social.
Vamos preparar e qualificar o trabalhador, para que a
inovação tecnológica seja sua aliada e_não uma ameaça a
seu emprego.
Nosso terceiro compromisso é com a justiça. lsso sigw
nifica a implantação de uma ordem social menos desigual e o respeito aos direitos da cidadania, enfatizando
os direitos sociais. Todas as políticas do nosso governo
serão pautadas pela obediência a esse princípio.

Assim, daremos tradução concreta à idéia de que cabe
ao Estado corrigir as imperfeições do mercado comei instância distributiva, criando em Minas uma sociedade
onde ninguém passará por necessidades evitáveis e todos
terão oportunidade de realizar seu potencial humano.
Assumimos o solene compromisso de nunca divorciar
as decisões econômicas das preocupações sociais. Desenvolvimento sem justiça é mero c.rescimento, processo es·
téril e enganador, que esconde, sob a aparência dos números, a permanência da pobrez_a, da destituição e do
abandono.
Para nós, o progresso não está separado da justiça.
Queremos o progresso e o buscamos decididamente; mas
não o progresso a qualquer preço; mas não qualquer
progresso. Só nos interessa o progresso capaz de trazer a
Minas uma sociedade mais justa para com seu povo.
No setor social, nosso maior compromisso é com as
crianças. A proteção da infância contra a morte, a
doença e a fome, a difusão e a melhoria das oportunidaM
des educacionais e da participação- cultural são, para
nós, o fundamento da política social. Minas não pode
mais tolerar as elevadas taxas de mortalidade infantil, de
desnutrição e deseducação que ainda prevalecem. Para
as crianças, dirigiremos o maior e melhor de nossos esforços, em um amplo programa integrado, que atenda
desde os meninos e meninas que vivem em ambientes familiares carentes até aqueles que, destituídos de tudo, pe.
rambulam pelas ruas de nossas cidades.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, enfatizamos o nosso
compromisso com a educação.
Entendemo!) que é preciso mudar, modernizar nosso
sistema educacional, levando~o a todos que dele precisam, transformando·O para que se adapte às necessidades das crianças mais pobres. A nova escola que iremos
criar será um lugar de educação e de promoção cultural,
de acesso à saúde e à alimentação, de preparar para a ci~
dadania e a vida profissional. Nela, todos os trabalhado~
res do ensino terão as condições necessárias para o
exercício de seus deveres. Vamos convocá~los a que participem e liderem este processo de mudança, ao cabo do
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qual chegaremos à escola que nossa sociedade deseja e
precisa.
o compromisso cOin -a educação é, também, um comw
premissa com o desenvolvimento científico e tecnológico. As universidades e todos os centros de ensino superior e de pesquisa, em Minas, serão convocados a participar de novo esforço de modernização de nosso parque
produtivo, industrial e agropecuário, evitando que fiquemos ultrapassados em relação às demais regiões do País
e aos demais países, especialmente, agora quando se avizinha uma nova transição tecnológica.

Nosso compromisso com a Educação tem, ainda, o
sentido de um compromisso com a cultura e a preservação do notável património histórico, artístico e ecológico de Minas. A formação das novas gerações é, tam~
bém, sua preparação para participar da herança cultural
que nossos antepassados nos legaram. A Minas do pro~
gresso que buscamos não é aquela que vai destruindo e
anulando o passado para afirmar-se; mas a que mantém
com suas tradições, com seu acervo, uma relação de
aprendizagem e harmoniosa convivência.
A saúde é, para nós, compromisso fundamental. 1!
preciso aumentar o acesso de todos os serviços de saúde
de boa qualidade, sem prejufzo das ações preventivas às
quais queremos dedicar o principal de nosso trabalho.
Vamos realizar amplos programas de melhoria habitacional, de imunização e de combate a doenças transmissíveis.
O compromisso com a justiça tem ainda um s(m-tido
que queremos destacar; o de oferecer segurança aos cidadãos, para que possam viver e trabalhar sem sobressaltos. Temos certeza de que, à medida em que formos
criando uma sociedade mais livre, mais rica e mais justa;
estaremos enfrentando, igualmente, os redutos da insegurança e da criminalidade, Sabemos, porém, que é necessârio tomar já medidas-para Coibir a violência e punir
os transgressores de normas fundamentais de convivên~
cia social. A continua evolução das Polícias Civil e Militar, a inadiável melhoria do _nosso sistema penitenCiário
e a desobstrução da justiça consti~uirão, pOrtanto, aspec- ·
tos complementares deste trabalho. Sua tónica serâ en~
frentar a insegurança sem aumentá-la, agindo de maneira particularmente humana quando os delinqUentes forem ainda crianças que deve~os proteger e recuperar.
Os compromissos que assumimos convergem para umsó: o compromisso com Minas. Minas do passado, do
presente e do futuro.
A Minas do passado é a que nunca faltou para com
seus deveres com o Brasil. Ali nasceram as virtudes do
patriotismo, a ânsia pela liberdade e a busca incansável
de uma ordem política füridada na moderação e na convivência. Ali nasceu a coragein de lutar para promover
as mudanças que a felicidade de nosso povo exigia. Com
a Minas do passado aprenderemos a ser ousados e tolerantes, corajosos e moderados.
A Minas do presente é a que convive ainda com graves
problemas, entre os quais a pobreza e a miséria. Milhões
de mineiros vívem ainda riüirginalizados do progresso~ O_
nosso compromisso com a Minas do presente é gerar empregos~ distribuir a renda e integrar esses grandes grupos
marginalizados ao processo produtivo e à ampla corrente do desenvolvimento.
A Minas do futuro é a que queremos descortinar.Serâ
grande e próspera e não abrirá mão de seu papel no conjunto do País. Politicamente livre, contando com a mútua complementação dos diferentes níveis do Governo e
a participação dos cidadãos, ela representará o exercício
da harmonia democrática economicamente modeinà,
oferecerá trabalho proflcuo e prosperidade a seus ftlhos,
que não mais se verão obrigados a deixá-la em busca de
melhores oportunidades. Socialmente justa, prop-orcionará a todos igual acesso à realização de suas capacidades e respeito à sua dignidade humana essencial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso conlpromisso
com Minas, portanto, é o compromisso de abreviar o futuro, transfigurando o presente e aprendendo com o passado. E o compromisso com um Estado mais livre, mais
rico e mais justo.
Eis, portanto, a proposta fundamental que, doravante,
absorverá exclusivamente o melhor de nossos esforços e
dedicação.
~sabido que o estado de direito democrático se funda
essencialmente na tripartição dos poderes, e na submis~
são à leL Cumpre, ainda, no dizer dos juristas, .. que a-
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quele que faz as leis não as execute, nem julgue; cumpre
que aquele que julga não faça as leis, nem as execute; e
cumpre que aquele que execute, nem faça as leis, nem as
julgue". Esta é a salutar recomendação à qual deverei
curvar-me, licenciando-me das atividades legislativas
para devotar-me integralmente a um projeto de Governo
legitimado e viabilizado pela definição de princípios aqui
expostos.
Estarei, acima de tudo, tranqüilo e cônscio de que meu
lugar, nesta Câmara Alta, achar-se-â exemplarmente
preenchido e valorizado por um homem de quem mereço
a honra da amizade e com quem compartilho concepções
fundamentais.
Este homem é o Prof. Edgar Godoi da Mata Machado, ex~ Deputado Federal do MDB, uma das personalidades mais significativas da história brasileira contemporânea, escritor, jurista, tradutor e um militante criStão
sempre firmemente compromettdo com a verdade e a
justiça, Nascido em Diamantina, realizou seus estudos iniciais em Belo Horizonte, prosseguindo-os por algum
tempo no Seminário de Diamantina, onde passou pela
experiência do aprofundamento na realidade proporcionada pelos estudos de Filosofia .e Teologia. Diplomado
em Direito, em Belo Horizonte, casou-se em 1940 com
Yedda Navais da Mata Machado. Sete filhos, um dos
quais sacrificado aos 27 anos pela repressão instalada
nos anos de ditadura militar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, rendo aqui a minha homenagem a José Carlos da Mata Machado. Jovem idealista que devotou sua vida à causa dos humildes, José
Carlos, enfrentou a fase mais dura do regime de arbítrio
a que o País foi submetido. A sua morte ainda hoje inexplicada é uma chaga em nossa consciência cívica, pela
brutalidade e a prepotência de que se revestiu. Ao homenageá. lo, admiro e louvo o profundo espírito cristão de
Edgar Godoi da Mata Machado e seus familiares, que
souberam responder à barbárie encontrando forças para
honrar a memória de José Carlos ea transformarem em
alento para novas lutas em favor da democracia e da pacificação nacional.
A atividade de Edgar da Mata Machado sempre se desenvolveu, segundo suas próprias palavras, entre a política. o jornalismo, as aulas, a administração; "falando, escrevendo", professor do Colégio Santa Maria, das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da -Universidãde
CatóHca e também da Universidade Federal de Minas
Gerais; jornalista, cc-fundador de O Diário, trabalhou
como redator político, no Rio, em O Globo e Diário de
Notícias, tendo experimentado as asperezas do exercício
profissional no período ditatorial de Vargas. Colaborou
também no Correio da Manhã. Voltando a Belo Horizonte, foi co!lvidado a eXercer o cargo- correspondente a
Secretário de -Governo na Administração Milton Campos, cuja personalidade ~ papel histórico salienta, hoje,
com acuidade e carinho de amigo. Exerceu dois mandatos de deputado: na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, de 1951 a 1954 e na Câmara Federal, de 1967 a
1968. O primeiro, completo; o segundo, interrompido
pelo Al-5 e a cassação em janeiro de 1969. Por esta época
foi também aposentado e impedido- de lecíonar na
UFMG, onde era catedrático de IntroduÇão à Ciência
do Direito; bem como na Faculdade de Direito da Poritifícia Universidade Católica de Minas GeraíS, da-qual
fora cc-fundador. A sua atividade políticoadministrativa incluíra as funções de Secretário da Educação, da Fazenda, do Desenvolvimento e do Trabalho e
Cultura Popular, no Governo Magalhães Pinto. Anistiado, finalmente em 1979, nesse ano, depois de exercer
funções na pôs-graduação, recebeu o título de Professor
Emérito rias duas Faculdades de UFMG a que servira.
Em 1982 tive a grata satisfação de vê-lo eleito como meu
suplente, proporcionando-me o cantata fecundo e aberto com $Ua confortadora personalidade de cristão convicto, bem como seu comovente exemplo para toda uma
geração de homens públicos. Em sua trajetória foi sempre fiel à tarefa específica que considera ser a do intelectual: "Servir, renunciar, optar por uma vida de simplicidade h_u_mana"_. A sua produção intelectual foi"intensa,
contando-se entre textos originais, livros em colaboração
e traduções, cerca de 40 obras. Os seus livros exjmissaram limpidamente os anseios de toda a saciedade com
relação à implantação de uma ordem social justa e democrática: Imagem da América, ContribUiÇões ao Personalismo Jurídico, Direito e Coerção, O Cristão e aCidade, Elementos da Teoria Geral do Direito, Meniorial de
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Idéias Políticas e outros. Além das inúmeras entidades a
que pertence, dentre elas a Academia Mineira de Letras,
é membro da Comissão Pré-Constituinte, presidida por
Afonso Arinos de Melo Franco. Condecorado com a
Medalha da Inconfidência e da Ordem do Mérito Legislativo, o Prof. Edgar Godoi da Mata Machado honra,
no dia de hoje, o Estado de Minas Gerais, com sua presença no Senado da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirijo-me agora ao Professor Edgar Godoi da Mata Machado.
Seja bem-vindo, caro amigo. Lutemos, ainda uma vez,
juntos, pela' implantação dos princípios e direitos nos
quais acreditamos. Conto com sua firme presença e solidariedade,_ na difícil missão a que me propus.
Gostaria de finalizar esta comunicação com as próprias palavras do Prof. Edgard Godoi da Mata Machado, em memorável intervenção, no Seminário realizado
na PUC-MG, em abril de 1981, quando assim se expressou:
"A sociedade, sem direito, não tem significação.
O direito se realiza pela liberdade. Só há direito
onde o homem é livre. Liberdade e justiça integram
o direito, com o objetivo fmal da paz."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Cõl1cedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, que falarã pela
Liderança do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encaminhei à Mesa, durante a sessão de hoje, projeto
de lei objetivando definir, no Código Penal, com tipíficação própria, o crime denominado tortura. Penso que
esse delito não deve ser previsto em lei esparsa, mas sim
no estatuto penal, ao lado das demais figuras.
Até o presente, a nossa legislação ressente-se dessa lacuna. Não há previsão da tortura como crime autônomo. Assim, quem a pratica responde, conforme o caso,
por lesões corporais, por abuso de autoridade ou por
constrangimento ilegal.
O Marqués de Beccaria, no famoso livro "Dos Delitos
e- Das Penas'~, tão do gosto dos advogados, já escrevia,
em pleno século XVII:
"É uma barbaria consagrada pelo uso na maioria
dos governos aplicar a tortura a um acusado enquanto se fato processo, quer para arrancar dele a
confissão do crime, quer para esclarecer as contradiÇões em que caiu, qUer para descobrir cúmplices
ou outros crimes de que não é acusada, mas do qual
poderia se~ culpado ... "

Ninguém ignõra que nos dias que vivemos a tortura
tem sido usada em tão larga escala no mundo inteiro,
chegando a se institucionalizar sob os regimes de força e
se tornar rotineira, que a parte sadia da humanidade
conseguiu que- a ONU firmasse claríssima posição arespeito. Assim é que a Assembléia Geral da Organização
das Nações Unidas, em lO de dezembro de 1984, aprovou uma Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes.
A Convenção, aberta à assinatura de todos os Estados
membros, foi assinada pelo Brasil, na pessoa do Chefe
da Nação, o Presidente José Sarney, por ocasião da abertura dos trabalhos da Assembléia Geral, em 1985. E a
conseqtiéncia natural dessa assinatura será a ratificaçãO
da Convenção par-a (iue ela se faça cumprir no País. Eis aí, Sr. Presidente, a condenação moral da tortura,
que existe em todo o mundo, condenação íritposta pela
lei iriternacional.
Corivoco a atenção da Casa para o que foi subscrito:
.. Para as finalidades desta Convenção, o termo
"tortura" significa qualquer ato através do qual se
inflige intencionalmente dor ou sofrimento severo,
seja ftsico Ou- mental, sobre uma pessoa com propósitos tais como obter dela ou de uma terceira pessoa
informação ou uma confissão, punindO~a por um
ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou é
suspeita de ter cometido, ou intimidando ou constrangendo a pessoa ou unla terceira pessoa, ou por
qualquer forma de discriminação, quando tal dor
ou sofrimento é infligido, instigado, ou com o con-
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sentimento ou aprovação de uma autorldade públi~
ca ou outra pessoa agindo em capacidade oficial.
2. Este artigo não prejudica nenhum instrumento internacional ou Ie&islação nacional que contenham ou possam conter estipulações mais abi.:i.ri.:
gentes."
A figura cuja inclusão sugiro no Código Penal tem a
seguinte roupagem:
"Torturar alguém, causando-lhe sofrimento físico, psíquico· ou moral, com o fim de castigá, vingança ou obtenção de confissão ou informações:
Pena - reclusão, de três a seis anos."
t certo que a prática da tortura se exerce com maior
desenvoltura nos regimes fechados, nos ambientes candestinos. Nos paíSeS democráticos, ela se torna mais difícil, pois aí a opiniãO pública tem voz, a imprensa é livre,
e os torturadores correm o risco de se verem pílhados em
flagrante e de serem submetidos, senão às penas da lei,
pelo menos à execração geral.
Mas, mesmo nesses países, é altamente recomendável
que haja lei prevendo tal ilícito, no sentido salutar de dissuadir o seu comentimento. Daí, o Projeto que estou apresentando.
Para mim, a tortura é sempre inadmissível.
O Estado, desde que legítimo, tem o direito e, mais do
que isto, o dCver de zelar pela sua segurança, assim como
a sociedade o de ver punido o crime. Todavia, a repressão há que ser feita nos limites da lei e as penas aplicadas
pelo Poder competente.
Concordo que as penas sejam severas quando o interesse público o exigir e que a política e o Judiciário ajam
com energia quando necessário, mas tudo isto jamais
fora das fronteiras traçadas pela Constituição e pelas
leis.
Encerro essas considerações, Sr. Presidente, recordando o artigo V da Declaração Universal dos Diretores do
Homem aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em
reunião histórica: "Ninguém será submetido a tortura,
nem a tratamento cruel, desumano ou degradante".
Sr. Presidente, aproveito estes poucos minUtos que me
restam para voltar a apelar aos Líderes da Maioria nesta
Casa, no sentido de colocarem, ainda neste período de
esforço contratado, em regime de urgênci~ urgentíssima,
o projeto de lei oriundo da mensagem do Senhor Presidente da República que suspende as ações de despejo até
março do próximo ano.
Faço este apelo, Sr. Presidente, porque o nobre Se·
nhor Presidente da República, em pronunciamento, há
cerca de 20 dias, deu um "puxão de orelha" no Senado,
dizendo que esta matéria jâ havia sido ap_~o_y_aQ_a__!l~ Câmara e que os Srs. Senadores não tinham interesse na aprovação da matéria. Todos sabem que para se votar
uma matêria em regime de urgência urgentíSsima hã necessidade de que os Líderes da maioria nesta casa coloquem a matéria em --discussão na pauta para sua posterior aprovação.
O Sr. Alfredo Campos- V.
te?

Ex~

me permite-urii apar-

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Alfredo CiúnPõs- Nobre Senador Jamil Haddad, devo-lhe uma explicação com relação a não ter colocado ainda e nem tenho certeze se terei a oportunidade
de colocar em urgência urgentíssima o projeto que trata
do despejo, projeto este de autoria do Governo que represento nesta Casa. Isto porque o projeto parece a muitos Senadores inconstitucional. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados recebeu parecer pela inconstitucionalidade, pela unanimidade dos
membros daquela Comissão. Vindo a esta Casa, já tomei
conhecimento da decisão de vários Senadores- de votarem contra porque o projeto parece-lhes inconstitucional. No esforço concentrado, o que fizemos foi combinar
com todas as Lideranças, inclusive com V. Ex•, no-sentido de não atropelarmos a aprovação normal dos projetas que não gerassem polémica, neste momento, aqui na
Casa, e deíiamos oS projetas polémicos para o final desse nosso esforço concentrado, até porque não podemos
permitir que o quorum caia num pedido de verificação. O
que estamos fazendo aqui é compondo as coisas no sentido de aprovarmos todos os projetas não polêmicos e,
posteriormente, ao final, colocarmos esses projetas que

possam gerar qualquer tipo de polémica. Também quero
acrescentar que já tomei conhecimento da existência de
seis emendas a este projeto, e no momento da votação essas emendas serão propostas em plenário. Então, sabemos que o projeto voltaria à Câmara dos Deputados,
quando também temos certeza que seria uma dificuldade
enorme a Câmara dos Deputados fazer um esforço concentrado runda este ano. Então, a impressão que temos é
que iríamos colocar esse projeto em votação simplesmente por uma demagogia, porque sabemos que ele cairia aqui se fosse votado, e mesmo que não caísse as
emendas seriam agregadas a ele, obrigando-o a voltar à
Câmara dos Deputados. Mas, se V. Ex• quer, posso prometer colocá-lo em discusào, não estou dizendo, e longe
de mim isto, que V. Ex~ quer fazer demagogia, eu é que
não gostaria de fazer essa demagogia, posso colocá-lo,
sim. Colocaremos este projeto em votação no esforço
concentrado, ainda, amanhã, pela manhã, ou hoje à noite, ainda, e ele será aprovado com as emendas substitutivas e iria à Câmara dos Deputados. Como Líder do Governo, não estou aqui, definitivamente, tentando aprovar uma inconstitucionalidade. O momento é outro, a
Nova República é outra, e a Liderança do Governo nesta Casa não estâ obrigada e nunca esteve a aprovar projetas inconstitucionais do Governo. Neste sentido, quero, mais uma vez, afirmar, achamos também, nós próprios, que o projeto é inconstitucional. Por um lapso do
Governo, veio a esta Casa um projeto inconstitucional e
jamais iria fazer demagogia tentando aprovar um projeto flagrantemente inconstitucional. Iremos emendá-lo no
sentido de corrigi-lo e ele voltará à Câmara dos Deputados.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Alfredo
Campos, parece-me que V. Ex• deveria, na realidade, fazer essa colocação junto à Presidência da República que
encaminhou esse projeto à Casa, porque V. Ex • declara
que é uma demagogia nossa solicitarmos a inclusão dessa matéria na Ordem do Dia.
O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Darei o aparte com
grande satisfação. Então, poderia declarar que foi demagógica a posição do Governo encaminhando a esta Casa
um projeto flagrantemente inconstitucional, segundo declaração de V. Ex•, projeto esse já aprovado pela Câmara do Deputados...
O Sr. Alfredo Campos- Por um lapso do Governo.
O SR. JAMIL HADDAD - ..._e que obsta, na realidade, os despejos até março do próximo ano. Então, vejamos o que ocorre: se for emendado, se não houver um
acordo no sentido da aprovação desse projeto como veio
da Câmara, ele voltará à Câmara dos Srs. Deputados e
não será mais votado este ano._Em março, que é o prazo
quando se expiram as ações de despejo, até 19 de março
deJ9_87, o__Governo, então, ficará claramente configurado, terá feito uma demagogia em cima dos pobres inquilinos que têm sido diuturnamente cercados pelos proprietários com propostas de despejo, caso não aceitem
um aumento dos aluguéis. Esta é uma realidade flagrante
na Jus.tiça do Rio de Janeiro. O aumento do número de
petições para que haja o despejo ê incomensurável nas
Varas do Rio de Janeiro. Então, se houve demagogia
não é da nossa parte, nós que somos até considerados
oposição ao atual Governo, de querermos aprovar uma
matéria oriunda de uma mensagem do Governo. E V.
Ex• declara que, no entendimento da maioria ou da totalidade dos Srs. Membros da Comissão de Justiça, é flagrantemente inconstitucional.
O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Então, quero deixar bem
claro que, se demagogia hã, não parte deste nobre Senador Jamil haddad, porque ele, pura e simplesmente, está
querendo votar uma matéria oriunda de uma mensagem
da Presidência da República, sustando os despejos até
março de 1987, porque os salários estão congelados, congelados por decreto e, no entanto está sendo exigido dos
inquilinos um aumento violento dos aluguéis, sob
ameaça de despejo. Há uma realidade flagrante, que geralmente incide sobre as classes menos favorecidas que
são os inquilinos de todo o País.
O Sr. Alfredo Campos- V.
nobre Senador?

Ex~

concederia um aparte,
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O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex• com imenso
prazer, nobre Senador Alfredo Campos.
O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador Jamil Haddad, não quero me alongar, até porque estamos em um
esforço concentrado, e o que importa é aprovarmos matérias em urgência no interesse de todos dos municípios
que os Srs. Senadores representam. Nobre Senador Jamil Haddad, gostaria de lembrar que, em primeiro lugar,
eu não disse e nem quis dizer que V. Ex• estava fazendo
demagogia. Da mesma forma, não acredito que o Governo, nem admito, quisesse fazer demagogia. O que houve
foi um lapso da Assessoria do Senhor Presidente daRepública, do Sr. Ministro da Justiça, ou de quem o tenha
enviado, de quem tenha sido o autor desse projeto, por·
que ele é flagrantemente inconstitucional. Repito, acho
que é flagrantemente inconstitucional. Mesmo que quiséssemos passar por cima dessa inconstitucionalidade,
como fez a Câmara dos Deputados; acho, também, que
o projeto não é justo. Não podemos, definitivamente,
tratar um proprietário que tem um só apartamento para
a sua renda, em igualdade de condição ao proprietário
que tem mil apartamentos alugados. Hã que se fazer
uma escala dentro desse projeto. De qualquer forma,
pelo avançado da hora eleitoral, no momento, nós não
temos mais condições de ver a Câmara dos Deputados
em reunião. Acho que se nós votarmos, como será votado a seu pedido, nós estaremos, sim, fazendo uma grande demagogia e enviando toda a responsabilidade para a
Câmara dos Deputados. Tenho sido, aqui, neste Plenâiíõ, contra essa mania que se tem no Legislativo brasi~
Ieiro, tanto do lado da Câmara dos Deputados como do
Senado Federal, de empurrar uma matéria para decisão
da outra Casa, criando-lhe embaraços tremendos. Sou
contra isso. O projeto que nós temos que derrubar, devemos derrubá-lo nesta Casa. Devemos assumir uma condição firme. O projeto que tem de ser derrubado na Câmara dos Deputados, deve ser derrubado lá. Não disse, e
volto a afirmar que é uma atitude demagógiCa de V. Ex•
Disse, si"ril., que foi um erro do Governo e nós não estamos aqui para defender os erros do Governo. Estamos
aqui, sim, para defender o Governo, mas nós assuminos
quando existe um erro. Ê o que poderia dizer a V. Ex•,
dando-lhe a certeza de que nós aprovaremos esse projeto, ainda neste esforço concentrado, com as emendas que
serão apresentadas em Plenârio. Muito obrigado!
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Alfredo
Campos, mais uma vez, não entendo o aparte de V. Ex•
Agradeço por V. Ex~ colocar o assunto na Ordem do Dia
para debate. Acho que cada um de nós aqui tem autoridade moral para assumir a sua posição diante de qualquer proposição.
Agora, quem criticou o Senado foi o Presidente daRepública por não ter aprovado essa matéria. Lembro-me
que até o nobre Presidente José Fragelli contestou, naquela época, através da imprensa, as declarações emanadas pelo Palácio do Planalto. Isso eu quero deixar bem
claro. No entanto, V, Ex.' é Líder do Governo e diz que
esse projeto é inconstitucional, que, na realidade, foi um
erro na sua remessa para cã. Então, perante a opinião
pública dá a impressão de que foi uma jogada política,
no sentido de que a maioría da população inquilina deste
País tivesse um alento com a remessa dessa mensagem,
po_rque com os salários congelados ficaria livre da possibilidade de um despejo até março do Próximo ano. Esta
é uma realidade flagrante. De qualquer maneira, quero
deixB.r aqui o meu agradecimento a V. Ex ii, quando declara que colocarâ na Ordem do Dia essa matéria para
debate e votação.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?
O.SR.-JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação,
dou o aparte ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hêlio Gueiros- Nobre Senador Jarnil Haddad,
noto que V. Ex• está surpreso e até espantado com o aumento do número de ações de despejo propostas na Comarca do Rio de Janeiro. Quero dizer a V. Ex• que esse
projeto mandado pelo Executivo para cã não vai diminuir em nada o ritmo de ajuizamento de ações. As ações
de despejo continuam livremente propostas em todas as
comarcas do Brasil. Não há nenhuma lei, que proíba,
nem esse projeto do Executivo estâ proibindo isso. A ú-
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nica coisa que esse projeto preteri de é iniPedir a execução
da sentença de despejo. Ê um paliativO de-Uriúriês, dois
se tanto, porque a ação de despejo continuará sendo proposta, continuará sendo sentenciada, continuará transitando em julgado e apenas ficará para fevereirO de 1981
a sua execução. ~ apenas uma morfina, um -ãparelho
para o inquilíno viver mais um ou dois meses, mas não
resolve a situação, porque o problema, nobre Senador
Jamil Haddad, é que o Plano Cruzado congelou os
atuais aluguéis mas silenciou sobre os aluguéiS futuros.
Então, a coisa mais lógica do m-undo, me perdoem os
técnicos que elaboraram o Plano Cruzado, a coisa mais
lógica do mundo é que se hoje tenho o meu aluguel congelado mas eu posso descongelâ-lo através de uma nova
contratação, é evidente que eu vou fazer isso. Então, eu
acho que isso foi uma das pequenas falhas do Plano Cruzado, e não será esse projeto do governo que vai retificar,
que vai consertar a sítuação. E o mesmo caso, que eu
acho, da liberação do preço de carro novo. Ora, se o carro novo pode ter preço liberado, o remédio com rótulo
novo também pode; o macarrão com rotulo novo também pode; qualquer outro produto também pode. Então, acho que o erro é de quem esquematizou, -de quem
projetou o Plano Cruzado. E o que deve ser modificado é
esse Plano Cruzado e não somente esse detalhe da ação
de despejo, porque a ação de despejo coritíriuará sendo
livremente ajuizada, livremente sentenciada e apenas
prorrogada a sua execução para o ano de 1987. Mas aí é
que o nobre Senador Alfredo Campos levanta a inconstitucionalidade do projeto, porque a Constituição diz que
a lei tem que respeitar o ato jUrídico perfeito e- a coisa julgada - é princípio constitucional. A lei, que é o nosso
caso, não pode desrespeitar a coisa julgada, não pode
desrespeitar os direitos adquiridos. Então, pensa o nobre
Senador Alfredo Campos, com o apoio em outros juris-tas eminentes e eméritos como S. Ex', que ela não pode
ser aprovada senão nós vamos simplesmente eng2nar os
inquilinos e deslocar toda ess_a questão para o Poder J udicfário que, em última análise, é quem vai decidi-la. O
senador Alfredo_Ca:mpos está ·apenaS, -cOITi-ffiuita cautela, com muita prudência, estudando detidamente o assunto, vai coloca-lo como jâ disse, à deliberação do PlenáriO do Senado, mas já alertando de que terá forçosamente de apresentar emendas - porque, af sim, porque
S. Ex• não quer passar por demagogo aprovando uma
coisa que é um engodo, que vai enganar mas não vai
realmente beneficiar os inquilinás.
--- - -- -0 SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador Hélio
Gueiros, V. Ex• acaba de fazer apologia do ágio nos aluguéjs. Ficou claramente configurado por V. Ex• que os
aluguéis, no seu entendimento, devem ter um novo valor.
No entanto, os salários foram congelados por decreto;
V. Ex' acaba de declarar, no· seu aparte, que é a favor do
ágio nos aluguéis, âgio que hoje é cobrado em qul!se
todo o País - tanto que o Plano Cruzado está sendo
chamado de ''plano cruzágio".

O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Jamil Haddad,
se há uma palavra que não pronunciei ao longo dos meus
5 minutos de aparte foi essa palavra ..ágio"; nem de leve,
nem pensei nela. Estou constatando uma situação de fato.
O SR. JAMIL HADDAD- A interpretação é minha.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Ex•--concluir.

Solicito a V.

O Sr. Hélio Gueiros- O aluguel a tua! está congelado,
mas o outro não está. Então, não há ágio. Haveria ágio
se o outro também estivesse congelado. De modo que
nem essa observação de V. Ex• com relação a ágio tem
cabimento.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, era o que
tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A sociedade brasileira desfruta hoje de um desses ra~
ros momentos de consenso na história política naciOnal.
Os dois grandes objetivos do atual Governo, democracia

e desenvolvimento, correspodem igualmente as duas
maiores aspirações da sociedade em seu conjunto. Essas
metas estão presentes nas propostas de política econômica e social e do Governo Sarney e é em torno dessas diretrizes nacionais que o congresso, os Partidos e as lideranças políticas podem e devem oferecer sua· necessária
colaboração, em termos da instrumentalização dos
meios indispensáveis à sua rápida consecu_ção.
O consenso atualmente obtido na_ esfera da política in~
terna foi até há pouco privilégio exclusivo da política externa brasileira, pratiCamente ·a úniCa esfera da ação governamental a recolher a quase unanimidade de apoio
por parte dos Partidos Políticos. Cabe no entanto reconhecer que a política externa aparece muito pouco nos
deba~es realizados no Congresso ou nas convenções pãftidárias, constituindo-se em preocupaç_ão relativamente
secundária para as Lideranças políticas brasileira. O
Congresso Nacional e os partidos políticos em particular
parecem assumir um comportamento apenas reflexo em
face dos grandes problemas das relações internacionais e
dos desafios que o panorama mundial impõe à diplomacia brasileira.
Na verdade, o Congresso não esteve ausente do debate
em torno das grandes questões da política externa brasi~
!eira, mas esse debate faz~se seja como reação às grandes
manchetes da atualidade internacional, carregada de
conflitos potenciais e efetivos, seja Sbb forma de comentários a posteriori em relação as opções e incíativas de
nossa Chancelaria. Os partidos políticos, por sua vez,
não costumam fazer da política externa um tema de debate político e_ J!lenos ainda de competição eleitoral. É
hábito afirmar-se que a política externa não dá votos, o
qu-e-poder ser parcialmente justificado pelo seu caráter
relativamente complexo, pouco adequado as simplifi~
cações dicotômicas do tipo ''Governo Oposição". Com
efeito, a política externa raramente oferece aos atares
políticos alternativas reais de esGqlha ou incide sobre
problemas diretamente materizalizáveis sob forma de in-teresses reais imediatos, perceptíveiS em termos de política interna. Pela sua própria natureza, a Política externa
tende_ a elevar-se acima dos partidos políticos e a adquirir um caráter nacional abrangente. As considerações
partidárias pesam muito pouco na estrutura do processo
decisório em matéria de política externa, o que é perfeitamente compreenslvel se considefaimõs que todo EstadJJ__que que ver respeitada e reconhecida sua ação diplomática esforça-se por assegurar-lhe permanência e tradição, preservando portanto a autonomia da polítiCa exter~a em face do jogo polítiCo-partidário.
Engajados intensamente na atual campanha eleitoral,
os partidos políticos parecem ter mais uma vez deixado
de lado os grandes temas da atualidade mundial e das relações internacionais do Hrasil, num momento em que o
Executivo, abandonando sua habitual timidez na política- externa, lança-se em novas iniciativas diplomáticas e
aumenta o capital de prestígio já acumulado pelo Ministério das Relações Exteriores. Em meu discurso perante
a Co_nveru;;ão Nacional do PMDB, em 5 de abril deste
ano, afirmava que o Brasil não vinha sabendo aproveitar
suas _chances de atuação internacional, e propunha: "f:
hora de referendar o Governo para que novos passos,
mais audaciosos, sejam dados, aumentando as chances
de presença do Brasil nos foruns internacionais, nas disputas de paíse.<; do Terceiro Mundo entre sí e com as
grandes potencias, e, no conjunto, expandindo seu comércio e a preserrça de sua cultura no piano internacional''.
~abe reconhecer que, nos último~ meses, nossa potfti~
ca externa passou por uma fase especialmente díll.âinici,
seja na defesa de nossos interesses nacionais- de que é
exemplo a discussão sobre informática com os Estados
Unidos - seja na busc-.a de um novo patamar nas relações com nossos vizinhos - como o prova o recente
entendipe!lto _com a Argentina em prol da integração econômiCa =.:..-seja ainda no lançamento de uma proposta
original de cooperação e segurança regional - ao submeter ao exame d'ª" Assembléia Geral das Nações Unidas
resolução declarando o Atlântico SUl "zona de paz e de
cooperação". O reatamento de relações diplomáticas
com Cuba, a defesa consistente de uma solução negociada para o connito da América Central e a oposição per~
manente ao protecionismo come-rcial e ao ilusório libera~
lismo económico dos países ricos constituem também e~
xemplos conspícuos de como tem estado ativ-a: -a diplo-
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macia brasileira. Historicamente, nossos Partidos políticos, desde a redemocratização de 1945 até hoje, têm atribuído reduzido espaço aos temas de política externa,
tanto do ponto de vista programático e eleitoral, como
do ponto de vista das atividades congressuais. Sua influênicana elaboração e na condução da poHtica externa
brasileira, já reduzida no regime de 46, foi praticamente
eliminada nos vinte e um anos de regime militar. Mesmo
conduzida num fechado círculo do Establishment civil e
militar, nossa política externa conservou apesar de tudo
um alto grau de profissionalismo e de identificação com
os reais interesses da Nação, com as poucas exceções do
período de alinhamento automático com os Estados U~
nidos. Com efeito, encerrada a fase da "interdependência" heiillsf'erica, que levou tropas brasileiras a uma intervenção na República Dominicana para servir ·as intereSses norte~anú!ficanoS na região, e descontando-se a
pretensão do "Brasil Grande Potência" ensaiada no Governo Médici, a diplomacia brasileira sempre esteve identificada com os interesses maiores do desenvolvimento brasileiro.- Meu Partido, o antigo MDB, nunca deixou, mesmo nos períodos mais negros do regime militar,
de adotar a postura nacionalista que sempre marcou as
lideranças políticas identificadas com as grandes causas
do País. O programa do MDB, além de denunciar "O
processo de lenta e insidiosa submissão das atitudes e
atas do Governo brasileiro aos interesses do balanço de
poder que se pretende impor ao mundo" - visível na
primeira fase do regime militar -- condenava abertamente a "continentalização" do conceito de segurança
"elaborado por minoria de tecnocratas e que visa, afinal,
a integrar a segurança do Brasil no esquema de segurança do mais poderoso país americano". A linguagem
era algo velada, adaptada às circustâncias que nos eram
impoStas por um sistema político discricionário, mas não
deixava de sublinhar a distorção vergonhosa que se procurava então impor à política externa brasileira. O MDB
preconizava, como não deixa de pregar agora, uma
"'política externa independente e de afirmação naCional", a "rigorosa aplicação de medidas que visem a impedir a transferência de recursos nacionais para o estrangeiro" e.a "defesa da soberania nacional... contra qualquer tipo de imperialismo, inclusive o ímperialismo internacional do dinheiro". Pouco menos de vinte anos são
passados desde a elaboração desse primeiro programa
do MDB, e seus princípios básicos são ainda atuais. Evidentemente, a doutrina das "fronteiras -ideológiCas" jã
não está mais na moda e não se teme mais como naquela
época a emeaça à soberania nacional representada pela
tentativa de criação de "organismos militares supranacionais". Sinal de que o Brasil evoluiu sem dúvida, mas
também de que sua política externa ficou mais próxima
dos princípios apregoados pelo velho MDB. Â ideologia
do "desenvolvimento com segurança" o MDB sempre
preferiu o "nacionalismo desenvolvimentista", com a defesa da soberania nacional e a preservação da integridade de nosso territórío e recursos naturaiS:- Mas, o MDB
não deixo_u _de aplaudir aquilo que lhe pareceu correto
em termos de condução da política externa durante o
período militar. Assim como tinha condenado a adesão à
ditadura salazarista e sua polltica colonialista africana, o
Partido saudou a decisão brasileira de reconhecer os governos instalados na Guiné~ Bissau, na Angola e de estabelecer relações diplomáticas com Moçambique e com a
China Popular. O MDB chegou mesmo a se solidarizar
com o Governo Geisel quando, num gesto em defesa da
soberania nacional que se tentava condicionar à política
norte-americana de controle da proliferação nuclear,
este denuncia, em !977, o Acordo de Assistência Militar
com os Estados Unidos. O PMDB, que emergiu do esgo~
tamento do bipartidarismo e que sobreviveu a diversas
tentativas de desestabilização, preservou em seu programa partidário o núcleo histórico das propostas do MDB
em matéria de·política externa: política externa independente, defesa do nacionalismo sem adjetiyos, ampla solidariedade com os povos que lutam por seus interesses
legítimos e pelos ideais da -~~ocracia, igualdade e independência cultural. Ao criticar, nos termos então em moda, a "dependência estrutural da economia brasileira", o
PMDB enfatiza em seu programa a necessidade de que
as "decisões de política internacional (do Brasil) sejam
autônomas, obedecendo única e exclusivamente aos interesses do povo brasileiro". Apesar da abertura política
que se ihstalou no Pais a partir do esgotamento do bipartidarismo em 1979, não ocorreram mudanças fundamen-
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tais na estrutura do processo decisóriO effi matéria de
política eXterna, ainda fortemente concentrado~ mãos
do Executivo:
Os partidos políticos e notadamente o Congresso Nacional, este quase sempre no âmbito de suas atribuições
constitucionais, participam muito pouco na elaboração
das principais diretrizes que supostamente servem- de
guia para a condução de nossas relações exteriores. Ainda assim, ampliou-se consideravelmente, nesta Legislatura, o leque de questões internacionais e de temas afetos
às relações exteriores do Brasil que passaram a repercutir
no Congresso, em parte devido à já citada crise do se_tor
externo. Os partidos polítícos passaram a ser, senão a tores participantes, pelo menos observadores interessados
da política externa oficial. Esta parece ter conquistado
maturidade nos últimos anos, libertando-se de antigos
complexos oriundos seja do nível relativamente baixo do
desenvolvimento económíco e social brasileiro, seja de
opções ideológicas impostas pelo establishment militar e
que nem sempre recebiam a adesão de nossos diplomatas
profissionais. E na política externa aliás, que os resultados, avaliados em termos de conquistas reais, podem ser
qualificadoS de satisfatórios no balanço do último terço
do período militar. Deve ser creditada à atual política externa uma maior diversificação das relações internacionais do Brasil, mesmo se considerarmos que, nos foros
nutilaterais, nossa diplomacia tem condições de se mostrar um pouco mais ativa do que o presentemente-observado. Adepta no passado daquilo que se convencionou
chamar de "bilateralismo seletivo", nossa diplomacia
tem certamente um papel a desempenhar na esfera crescentemente diversificada do multilateralismo, mormente
se se contempla o conjunto imenso de obstáculos com
que se defrontam os pafses em desenvolvimento no plano
das reJações económicas e pOlíticas internacionaís. Os
graves problemas de desenvolvimento económico e social desses países, que persistem teimosamente c:ipesar de
a ONU já ter promovido duas décadas de desenvolvimento, continuam a ser fonte permanente de tensões e
conflítos, não apenas no plano interno, mas igualmente
no campo das relações bilaterais e regionais. A atual crise económica iriternacional, da qual o renascimento do-protecionismo e a inadimplência financeira de diVersos
Estados constituem a face mais visível, poderia ter permitido relançar o debate sobre a nova ordem económica
internacional. Não é isso porém o que se observa: os países mais ricos conseguiram mais uma vez, por rD.eio de
manobras dilatórias no campo multilateral e atendo~se a
uma visão estritamente de curto prazo, transferir a parte
mais penosa dos ajustamentos aos países de menor desenvolvimento, entre eles o Brasil. Instituiu~se mesmo
uma forma inédita de relacionamento económico internacional: a transferência líquida de recursos dos países
pobres para os palses ricos. No plano politico, assiste-se,
desde certo tempo já, ao renascimento do confronto
Leste-Oeste, um novo perfodo de guerra fría, cujos palcos principais se situam na América Central, no Mediterrâneo e na Ásia MeridionaL Os enfrentamentos localizados e episódicos e a grave questão do equilíbrio estratégico global não deveriam contudo servir para escamotear e
deixar de lado o problema do desenvolvimento econômi·
coe social. As nações do Terceiro Mundo não interessa a
permanência do conflito Leste-Oeste, que inevitavelmente provoca o adiamento das soluções a serem propostas
no âmbito do diálogo Norte-Sul. O Brasil, como país de
reconhecida ainda que não assumida liderança no conjunto de nações em desenvolvimento, tem precisamente
uma grande responsabilidade e um grande papel a cumprir na superação dos atuais obstáculos à cooperação internacional, em prol do desenvolvimento social e doestabelecimento de uma nova ordem económica internacional, mais justa e n1ais í8ualitária. A emergêricía do
Brasil no cenário internacional é em parte involuntária,
isto é, deriva mais do aumento dos recursos de atuação
provocado pelo crescimento econômico do que da vontade explícita de sua diplomacia. Em que pese o ainda
grave problema da dependência financeira externa, que
impõe límitações e restrições indesejadas à atuação externa de nosso País, o Brasil pode e deve tornar sua política externa menos dependente dos resultados porventura obtidos na esfera econômica. O prestígio diplomático
internacional representa igualmente uma forma de capital, e como tal deve ser mobilizado em benefício de propostas inovadoras nos foros multilaterais. Os partidos
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políticos e o Parlamento necessitam estar preparados
para nào apenas acompanhar a posteriori os atas de política externa conduzidos pelo Ministério das Relações
Exteriores, mas sobretudo para participar do processo
de formulação de políticas alternativas de relacionamento externo. No período recente, o Congresso Nacional e
os partidos políticos acompanharam de perto e, de certa
forma, tiveram alguma influência no processo que conduziu ao restabelecimento de relações diplomáticas com
Cuba. Ambos têm igualmente seguido de perto, meu
partido com muita atenção, as tratativas conduzidas
pelo Executivo brasileiro junto ao governo norteamericano no campo da informática. Esses- são quase
dois exemplos isolados de interesse do Congresso e dos
partidos no campo externo. Muito haveria que fazer
para tentar influir na política brasileira em relação ao regime racista da Àfrica do Sul. Atenção particular deveria
ser dada à nova rodada de negociações comerciais multilaterais no âmbito do gatt, cuja importância para o futuro das relações económicas internacionais não tem sido
corretamente avaliada pelo Congresso. Os acordos com
a Argentina e os esforços em prol da integração económica e comercial no Continente merecem igualmente o
exame atento e a participaÇão interessada das diversas
parcelas de opinião pública e dos diversos segmentos do
empresariado nacional representado no Congresso. b
talvez na busca e na apresentação de novas propostas de
cooperação internacional que os partidos políticos e os
Legislativos podem oferecer o melhor de sua contribuição à construção de uma nova ordem mundial. Livres
das peias verbais das chancelarias e das responsabilidades executivas diretamente ligadas à administração das
relações exteriores, os partidos políticos, mais particularmente, e os Parlamentos, de forma geral, poderiam canalizar parte de suas energias respectivas em direção de tcmas ligados à política eXterna e às relaç_õe.s internacionais. Essa "conquista" da política externa pelos partidos
e Legislativos não depende necessariamente de novos
dispositivos insútucionais de participação; ainda que
não se possa excluí-los, mas sobretudo da vontade manifesta de parte substancial de seus membros respectivos: o
"despertar" para a política externa significa o reconhecimento pela sociedade civil de que as relações internacionais deixaram de ser uma questão secundária no Brasil
atual. Não se pense porém que a descoberta desse novo
"ter.ritório" de atuação trará retornos imediatos em termos de participação efetiva na elaboração e na execução
da política externa. Ê bastante provável que, dado o ainda baixo grau de institucionalização do sistema partidário brasileiro, aliado ao fato de sua permanente transitoriedade, e a limitada abertura internacional da rriaior
parte dos atares potenciais, a política externa permaneça, num futuro previsível, um tema relativamente distante no conjunto dos assuntos públicos. Os partidos
políticos estão permanentemente empenhados na disputa pelo poder, cujas fontes situam-se de ordínárío no interior dos estados-nações e são portanto influenciados
por uma interação política essencialmente de- cunho do.:mê:stico. Os Legislativos, por sua vez, possuem limitações de natureza constitucional para o tratamento de
questões afetas às relações exteriores. Ademais, as próprias característíCás estrUturais e instituciOnais da ""co·
munidade" envolvida na política externa do Brasil Presidência, Conselho de Segurança Nacional, Itamaraty, ministérios ecoilómicos, establisbrriinte militar- a tornam
relativamente autônoma e pouco permeável às injunções
do jogo político-partidário. Devemos no'entanto atentar
para o fato de que, o simples aumento nas taxas de participação política - característico desta nova fase da história política brasileira e da qual tende a resultar uma
maior osmose entre os partidos políticos e a sociedade civil -trará um contingente cada vez maior de atares potencialmente interessados em temas de política externa
(empresários exportadores, comunidade academica, jornalistas, etc.)_ para dentro dos partidos políticos. Previsivelmente, os partidos ganharão em consistência programática e em capacidade de intervenção política em temas
altamente complexos e cada vez mais especializados
como são os de relações internacionais e de política externa. Cabe desse ponto de vista estimular e capacitar os
setores de relações internacionais de cada Partido político: os institutos de estudos já em funcionamento e aqueles qu~ venham a ser criados no âmbito do Legislativo terão papel primordial na ..conquista" da polftica externa

Setembro de 1986

pelos partidos. No terreno propriamente institucional, a
recuperação das prerrogativas congressuais em setores
até aqui monopolizados pelo Executivo não deixará
igualmente de incidir sobre a repartição de competências
constitucionais em matéria de política externa. Cabe fundamentalmente à Assembléia Nacional Constituinte
operar esse aumento da responsabilidade congressual no
acompanhamento das relações exteriores do Brasil, pri~
mordialmente sob a forma de uma participação amplia~
da do Congresso na apreciação dos atos internacionais
conduzidos pelo Executivo. Na verdade, a ampliação das
responsabilidades congressuais em matéria de política
externa dependeria, antes de mais nada, da vontade política dos próprios Congressistas e Líderes Partidários,
traduzindo-se na participação interessada dos representantes políticos nos debates que envolvam os interesses
externos da Nação. O acompanhamento congressual da
atuação do Executivo nas relações exteriores do Brasil
está previsto na Constituição e se processa normalmente
pela apreciação legislativa dos atas assinados com parceiros estrangeiros e no exame das mensagens presidenciais relativas à designação de embaixadores. O comparecimento em Comissão ou em plenário do titular do ltamaraty também está previsto, mas atualmente se faz de
forma apenas esporádica, cabendo aos próprios- Congressistas tornar essa prática habitual e permanente. O
Congresso Nacional e o Senado Federal em especial necessitariam ser melhor aparelhados com vistas a aumentar o grau e a qualidade do acompanhamento parlamentar das atividades de política externa. Uma análise do
Regimento Interno do Senado poderia identificar as formas suscetíveis de ampliar as competências e adensar o
trabalho substantivo da Comissão de Relações Exteriores, inclusive através da formação de assessores legislativos especialmente adaptados às tarefas precfpuas dessa
Comissão. Diversas outras formas de se estimular a participação interessada do Poder Legislativo em assuntos
de política externa podem ser pensadas e serão seguramente cOnsideradas pela Assembléia Nacional Constituinte. O comparecimento periódico do Ministro das Re~
lações Exteriores à Comissão de Relações Exteriores e o
estreitamento dos conta tos informais entre Líderes poHticos e diplomatas brasileiros e estrangeiros tenderão naturalmente a se consagrar na prática, uma vez que o
Congresso por um lado e os partidos por outro integrem
os grandes temas da política externa em suas_ agendas
respectivas de atividades. A própria expansão _da agenda
diplomática brasileira, decorrência da crescente diversificação de nossos interesses externos, carreará novos atares para essa esfera complexa e altamente especializada
da atividade governamentaL O Parlamento e os partidos
políticos estarão na linha de frente do acompanhamento
interessado das relações internacionais do Brasil: esta é
uma exigência impostergável do sistema político criado
com o advento da Nova República. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pa[avra ao Jiobre Senador Amaral Peixoto.

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Foi instalada, em 29 de maio de 1985, uma Comissão
Mista destinada a realizar estudos sobre a fabricação comercialização e utilização de agrotóxicos no País. A Comissão escolheu-me Presidente e, ao Deputado Oswaldo
Lima Filho, Relator. Já realizou nove reuniões nas quais
ouviu quatorze depoentes vinculados à pesquisa, organização de produtores, indústria e organismos governamentaiS dos Estados e do Governo FederaL
Além dos depoimentos a Comissão recebeu expressivas contribuições, na forma de trabalhos e sugestões,
dentre as quais destacamos aquele efetuado pela Comissão criada, no Executivo, pelo Decreto-lei n"' 91.633, que
sugeriu proposta de lei da melhor qualidade, incompreensivelmente não acolhida pelo próprio Executivo.
Do exposto nos depoimentos ouvidos e estudos por
mim efetivados, entendi clara a necessidade de prover o
País com uma legislação moderna e adequada à proble~
mãtica do setor agrícola.
O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de
agrotóxicos, e é fora de discussão serem os mesmo~ importantes não apenas para a produção agrícola, mas
também no controle de várias moléstias, tais como a malária, o dengue e a esquistossomose, entretanto o uso abusivo, inadequado, _até mesmo criminoso de produtos
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altamente tóxicos, potencialmente perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, vem-se constituindo num
problema constante e de dimensões preocupantes em
nosso País.
A carência de uma estrutura laboratorial, de um serviço de fiscalização e controle devidamente aparelhado
em recursos físicos e humanos, bem como a inexistência
de uma legislação adequada à realidade de uma agricultura que utiliza intensivamente produtos químicos, são
os principais responsãveis _pelo quadro que ora observamos e que ê necessário riiudar.
Peço permissão para lembrar uma visita que fiz a um
laboratório de produtos químicos-farmacêut1CciS ri.Os Estados Unidos. Eu estava no meio de um conjunto de 11
grandes edifícios, onde era feita uma exposiçãO sobre o
funcionamento desses edifícios, quando o Dirfor apressou a visita, dizendo que devíamos ainda visitar a fábrica. Perguntei-lhe se a fábrica não era ali. Ele respondeume que não, que aqueles conjuntos eram apenas o laboratório experimental. Nós não temos nada, estamos muito atrasados, e o próprio Governo está atrasado neste seto r.
Na área da comercialização fica evidente que a propaganda massiva, muitas vezes omissa quanto aos perigos
no uso dos agrotóxicos, deve ser objeto de maior controle e que o Governo federal não dispõe de estrutura para
fiscalizar o comércio de agrotóxico.s em todos os Estados
e municípios. Por isto, a estes deverá ser facultada a adação de legislação complementar referente ao comércio
de agrotóxicos, bem como maior participação nas operações de controle e fiscalização.
A adoção de receituário agronômico, -enfatizarido a
responsabilidade técnica ê uma medida oportuna, que
deve ser apoiada e aperfeiçoada ao longo do tempo.
No que se refere à produção dos agrotóxicos entendese que por se desenv_olverem _fórmulas no País não diminuiu, nossa dependência tecnológica no exterior, pois, além de não dispormos de estruturas de pesquisa equivalentes às grandes indústrias multinacionais, tarilbém importamos vários elementos básicos.

O País pode beneficiar-se da pesquisa efetuada nos Estados Unidos e Europa desde que possua estrutura de
pesquisa, fiscalização e controle capaz de proibir ou suspender a produção d.e formulações consideradas inadequadas à nossa realidade.
Na utilização dos protudos entendo que os agriCülto~
res, de modo geral, não dispõem de educação formal suficíerite púa utilizar produtOs- que demandem manipulação cuidadosa. Não é hábito, ainda, na maioria dos
nossos produtores o uso de equipamento prot~tor.
Tenho um exemplo na minha fazenda com os equipamentos de proteção. Encontrei trabalhadores empregando esses agrotôxicos sem os devidos cuidados, sem usarem as máquinas protetoras que estavam ao alcance de
suas mãos.
A utilização indiscrimínada de produtos químicos levou à constatação de resíduos em vários alimentos, prejudicando assim, também, a população urbana.
Do ponto de vista e"COnômico; ·a- m-étodo de erradicação da praga ou me.o;mo o uso dito preventivo dos agrotóxicos é muito discutível. O manejo integrado, utilização de controle biológico, tratos culturais, variedades
resistentes, entre outras medidas, parece-nos um conjunto correto e que proporcionará retornos econômicos bastante satisfatórios.
Finalmente, é necessário que sejam aparelhados laboratórios e centros de pesquisa com a finalidade de analisar o efeito dos resíduos presentes nos alimentos e nO
meio ambiente, bem como promover os parâmetros necessários às atividades de fiscalização e controle.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Temos consciêi:tcia que i:tão é apenas prorilU.lgando
uma lei que disciplinaremos o uso de agrotóxico no Brasil, mas entendemos que esta é uma colaboração que o
Legislativo não poderia dexiar de trazer, neste instante.
Caberá ao Executivo prover os recursos técnicos necessários ao cumprimento correto quando este projeto se
transformar em lei, além de incentivar a pesquisa, capaz
de proporcionar métodos alternativos de controle às pragas, reduzindo assim a necessidade de utilização de produtos caros, perigosos e muitas vezes de eficiência âíscutível.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, já havia resolvido apresentar hoje este projeto, mas esta convicção em mim aumentou quando nos jornais de domingo, do Rio de Janeiro, encontrei os seguintes dados: só no Estado do Rio
Grande do Sul, neste ano, 120 crianças nasceram deformadas, porque suas mães foram atingidas por agrotóxicos usados na lavoura do Rio Grande do Sul. Este fato
deu-me maior convicção, para a necessidade, para a urgência deste projeto. Sei que ele não será aprovado este
ano, mas é a nossa contribuição, a contribuição do Legislalivo, que trabalhou durante mais de um ano na elaboração deste projeto.
Ao apresentar este projeto de lei, embora esperando o
trabalho final da Comissão Mista - cujo prazo
extingue-se em 4 de dezembro - move-me, de um lado,
a preocupação que as circunstâncias atuais não permitam aos parlamentares encontrarem as condições para se
reunir e ultimar os trabalhos. E. de outro, se meu receio
tranforma-se em realidade, não desejo perder a contribui_ç_ão valiosa daqueles membros da Comissão que partic1param, ativamente, das diversas reuniões, alguns se
deslocando de Estados longínquos, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, de Minas Gerais, São Paulo para aqui,
para Brasília, para prestarem os seus depoimentos, e que
participaram ativamente das diversas reuniões, como
também os ensinamentos assimilados nos consistentes
depoimentos. São razões que me levaram a assumir esta
responsabilidade e me antecipar na apresentação deste
projeto. Entendo, ainda, como uma contribuição do Legislativo sobre problema extremamente atual e do qual
não poderemos deixar de participar ativamente.
Por entendermos que urge prová -ã sociedade de um
instrumento legal compatível com a realidade agrícola,
apresentamos este projeto de lei, baseado, entre outros
estudos, no trabalho a nós enviado peta Federação das
Assocíações dos Engenheiros Agrônomos, mas, em especial, fundamentado na consciência de que o País necessita, urgentemente, de uma lei que discipline a produção,
comercialização e utilização de agrotóxicos em todo o
território nacional.
O meu projeto, Sr. Presidente, é o _seguinte:
PROJETO DE LEI No
Dispõe sobre a

,DE

DE 1986

produção~

comercialização, o uso,
a fiscalização, a importação e a exportação de agro- tóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> A produção, a comercialização, o uso, a fiscalização, a imponação e a exportação de agrotóxicos,
seus componentes e afins serão regidos pela presente Lei.
Art. 2~> Para os efeitos desta Lei consideram-se:
I - agro tóxicos e afins- os produtos e os agentes de
processos tisicas, qufmicos ou biológicos destiO.ados ao
uso", nos selares de produção, armazenamento e benefi-ciamento de produtos agrícolas, nas pastagens.
§ 2~> J:. proibido o registro de agrotóxicos e afins:
a) pai a os quais não haja, no Brasil, método economicamente factível e eficaz de desativação de seus _componentes de modo a que os possíveis resfduos remanescentes não provoquem riscos ao meio ambiente e a saúde
pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz;
c) que possuam propriedades teratogênicas, carcinogênica:s oil mutagências em testes com animais de faboratórios;
d) que promovam distúrbios hormonais ejou danos
ao aparelho reprodutor em estes com animais de laboratório;
e) que possam ser mais perigosos paia O homem que
os testes de laboratório tenham podido demonstrar;
f) cujas propriedades ecotóxicas (toxicidade à fauna e
_flora terrestre e aquática e capacidade de bioacumulaçào na ca-deia trófica) possam causar danos significativos ao patrimônio natural.
§ 31' Qualquer entidade associativa legalmente constituída. poderá requerer, fundamentadamente, impugnação do registro de agrotóxicos e-ãfins, arguindo efeitos
comprovadamente perniciosos à saúd_e humana, à dos animais e ao meio ambiente.
§

4~>

Somente serão concedidos registras a novos acom as mesmas propriedades de outros já re-

grot~hicos
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gistrados, quando ficar comprovado que sua açào tóxica
é igual ou menor que a daqueles jâ registrados, obedecidos os parâmetros a serem fíxãdos na regulamentação da
presente lei.
§ 5~> Para efeito de registro e pedidos de impugnação
de agrotóxicos e afins, tOdas as informações toxicológicas_ d.e contaminação ambiental e comportamento genético, bem como e[eitos no mecanismo hormonal para avaliação, são de plena responsabilidade do estabelecimento
registrante ou da entidade impugnante e devem proceder
de laboratórios idôneos nacionais ou internacionais.
Art. 5Q Fica proibido o fracionamento ou reembalagem de agrotóxicos e afins, para fins de comercialização".
_Art. 69 Compete à União a fiscalização_ ~a produção, da exportação e da importação dos agrotóxicos e
afins e seus componentes.
Art. 7~> Compete aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Territórios Federais legislar, de forma suplementar,
sobre o uso, comércio e armazenamento dos agrotóxicos
e afins.
§ 1~> Naquelas unidades da Federação que não tiverem legislação própria, caberá à União legislar sobre o
uso; o comércio e armazenamento.
§ 2~> Cabe aos Municípios legislar supletivamente
sobre o uso, comércio e armazenamento dos agrotóxicos
e afins.
§ 3~>-dãdos técnicos sobre proPriedades físicog_uímicas, COI!l_FS'sição~ dados toxicológicos e eccitoxicológicos e agronôrilícos, medidas de precaução e emergência, métodos de inativação dos produtos serão considerados de domínio público e acessíveis mediante solicitação a_QS órgãos competentes, cabendo aos registrantes
e donos de registro fornecerem à União, obrigatoriamente, inovações concernentes aos dados sobre os produtos
em questão.
§ 4~> O Poder Executivo, por intermédio da ação
conjunta dos Ministérios competentes, apoiará o Banco
de Dados do Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas, do Ministério da Saúde _e o_ Cadastro
Nacional de Substâncias Tóxicas da Secretaria Especial
do Meio Ambiente, neles se integrando com a finalidade
de estabelecer informações sobre intoxicaÇões, em âmbito nacional e regional, para diagnóstico compulsório e
comprovado de todos os casos de exposição a agrotóxicos, de modo que, assegurando vigilância sanitária e ãrilbienta\, proporcione fluxo permanente de informações e
de ações entre os Governos Federal, Estadual e Municipal.
Art. 8~> A -venda de agro tóxicos e afins ao usuãrio só
pode ser feita mediante receituário específiCo, presCritO
por profissionais deVidamente habilitados, de acordo e
no límite--de suas atribuições específicas.
Parágrafo único. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos problemas -agronôrrüCOs, pelos danos causados ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores e da população, decorrente do uso de agrotóxicos e afins quando indevidamente produzidos e comercializados, serão:

--os

I_::_ Do profissional- quando indevidamente receitado;
I I - Do usuãrio - quando usado em desacordo com
o receituário;
III - Do comerciante- quando comercializado sem
a respectiva receita;
IV- Do registrante- quando omitir informações ou
fornecer recomendações técnicas inadequadas.
Art. 9~ Sem prejuízo da respondabilidade civil e penal cabível, a infração às disposições desta Lei acarreta- rã,(Ssolada ou cumulativamente. nos termos previstos
em regulamento, independente das medidas cautelares
de embargo de estabelecimento e apreensão do produto,
a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
I I - Multa de até mil vezes o maior valor de referência, aplicãvel em dobro em caso de reincidência;
III- Condenação de produto;
IV- Inutilização do produto;
V- Suspensão de autorização, registro ou licença;
VI -Cancelamento de autorização, registro ou licença;
VTT- Interdição temporãria ou definitiva de estabelecimentos;
VIII- Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimento, com resíduos acima do permitido;
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IX - Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos

de uso não autorizado, a critério do ói'gão CoffiPefente,
§ 1~> As medidas cautelares previstas no caput deste
artigo serão disciplinadas no regulamento da presente
Lei.
§ 21' Sem prejuízo da aplicação da penalidade a que
se refere o inciso IV deste artigo, fica o infrator sujeito ao
pagamento das despesas inerentes a eTeitivação da citada
medida.
§ 3Q Toda pes.<;oa física ou jurídica que concorrer
para contaminação de alimentos destinados ao homem e
aos animaiS, caril ·ag·rot6xicõs e a-fins, seâ obrigada a indenizar o custo do alimento contaminado e demais prejuízos resultantes da inutilização desses alimentos.
Art. 10. Os_ agrotóxicos e afins apreendidos como
resultado da açào fiscalizadora e inobservância às nor~
mas legais regulamentares e técnicas após a conclusão do
respectivo processo administrativo terão os seguintes
destinos, a critério da autoridade competente:
I - Reciclagem por parte do fabricante;
II - Utilização controlada a critério da autoridade
fiscalizadora;
III- Inutilização do agrotóxico e afins.
§ 19 Os custos referentes a quaiSquer dos procedi~
mentes mencionados no presente artigo correrão exclusivamente por conta do infrator.
§ 29 O feSSa-icimento de produtos cofetados como amostra, a nível de comerciante, para fins de fiscalização,
será previstO ein- Regulamento.
Art. 11. O registro e a eficiência das máquinas e equipamentoS para <i.plicação de agro tóxicos e afins serão
previstos em Regulamento.
Art. 12. Caberá ao Ministério do Trabalho, estabelecer normas de segurança e medicina do trabalho daqueles qrre trab;;~lham com agrot6xicos e afins.
Art. 13. A propaganda de agrotóxicos e afins, em qual~
quer meio de comunicação, só será permitida se for
incluída na mesma uma clara advertência ao público
sobre os riscos do produto à saúde pública e ao meio ambiente, conforme o disposto no regulemento desta Lei.
Art. 14. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização e laboratórioS de controle servidores públicos e
seus consertes que sejam sócios, acionistas, quotistas ou
interessados por qualquer forma, de empresas que exerçam atividades submetidas ao regime desta Lei, ou
lhes prestem serviços, com ou sem víncUlo empregatíCio.
Art. 15. Ficam instituídas as taxas de fiscalização e
registro, a serem eStibelecdias no regulamento desta Lei.
Art. 16. As empresas que jã exerçam as atividades de
que trata esta Lei terão o prazo de até 12 (doze) meses, a
partir de sua publicação, para as alterações e adaptações
ao cumprimento do que se dispõe.
Art. 17. O Poder Executivo" regulameniãiâ estã Lei
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua publicação.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data áe sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposíções em contrãrio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Afonso SanCho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte diSCurso.)"- Sr. Pre5idente e Srs. senadores:
A experiência tem aconselhado que a moderação,
como fórmula capaz de resolver pendências e controvérsias [undiáriiS; Jamais deve ser desprezada. E o poder
público, se pretende, efctivamente, implantar a reforma
agrária do País, deve, sob todos os pontos de vista, repelir atitudes que possam motivar tensões e desecilliTibrios
no campo.
•
·
É evidente que ninguém, em sã consciência, defende O
latifúndio improdutivo. Mas, antes de tudo, é impfescíndível a adoçào de critérios que i'ndiquem o que deve
ser considerado latifúndio improdutivo, resíduo e ultrapassado sistema de propriedade que o Presidente Castello Branco decidiu extinguir quando sancionou- o Estatuto da Terra.
--Duas dt!ca_das e mais se passaram, e agora, o Governo
decidiu cumprir o estatuto. Sucede que os executores,
funcionários ou engajados em movimef!tos ideológicos
ou simplesmente desatentos à realidade, agem de forma
a enriquecer a crónica de atrito-s. Eiii._V_ez_ de solUções a-
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dequadas e harmoniosas, o órgão incumbido da implantação da reforma agrária promove controvérsias e descontentamentos que podem conduzir a conflitos desnecessários.
As desapropriações estão sendo o instrumento de servidores do INCRA, para criar desentendimentos. Em todos os Estados, o trabalho do INCRA tem merecido reparos, nestes tempos de açulamento do trabalhador rural. As comissões estaduais do órgão executor da reforma no campo são constituídas de três representantes dos
trabalhadores rurais, três representantes dos proprietários de terra, um representante do Governo Estadual e
um da Universidade, sob a presidência do dirigente local
do INCRA. É comum juntarem-se contra os representantes dos proprietários, os demais membros da Coinissão, gerando clima totalmente desfavorável ao encaminhamento de proposições harmoniosas. Daí essa onda
de desapropriações equivocadas, que não integram programa geral de modernização do setor agropecuário,
mas servem a desencontros impróprios à modificação da
estrutura agrária brasileira.
No meu Estado, o problema reformista tem sido tratado com total insensibilidade. O jornal Tribuna do Ceará,
edição de 13 do corrente, advertiu a autoridade sobre a
questão. No editorial intitulado "Emergência de Desapropriações", o referido órgão de imprensa recorda o seguinte:
-"O INCRA da Nova República foi invadido
pelos comandos do radicalismo de esquerda em articulação com o clero maxista, desenvolvendo uma
estratégia de provocação de tensões sociais dissimulada sob a ação de gerenciamento da reforma agrária segundo o Estatuto da Terra. Porque confiou
na ação do INCRA, o Presidente José Sarney foi levado a assinar os mais absurdos decretos de desapropriação, tendo ficado famoso aquele que expropriava uma área urbana inteirã do município de
Londrina, no Paraná. Para tentar evitar a repetição
desses fatos lamentáveis que depõem contra a eficiência do Governo e produz focos de tensão social,
o Presidente José Sarney determinou que fossem
criadas as comissões agrícolas, as quais teriam
função de fazer julgamentos administrativos sobre
propostas de desapropriações que devam ser levadas à decisão presidencial."
Todavia, os_ rumos pretendidos pelo Chefe do Governo estão sendo modificados, justamente pelo comportamento ideológico, portanto, alheio a parâmetros técnicos e ao interesse geral.
É tempo de evitar que prossiga esse trabalho de exa~
cerbação, cuja finalidade é, inegavelmente, a desestabili~
zação do sistema democrático. Se houvesse, da parte dos
membros das comissões estaduais, e da direção local do
INCRA, o compromisso de ajudar o Governo na im~
plantação da reforma agrária justa, racional, democrática, no País, evidentemente não surgiriam tantos fatores
de conflito nesse elenco de desapropriações que só levam
a confrontos.
Dirijo, em nome da harmonia nacional, ao Presidente
da República, apelo no sentido de que seja encontrada
maneira capaz de evitar a formação de nuvens carregadas e ameaçadoras no campo, o que, certamente, constitui o primeiro estágio da compreensão e da boa vontade,
sem o que nada se conseguirá de útil para o Brasil de
hoje e o de amanhã.
Por outro lado, apelamos para que o Presidente do
INCRA, que em tão boa hora foi colocado naquela árdua missão pelo Presidente Sarney, faça uma visita a
Fortaleza e dialogue com os membros da Comissão e
com as entidades que indicaram seus filiados, a fim de
que possa aquilatar o comportamento da Superintendên~
cia do INCRA local.
Estou certo, Sr. Presidente, de que este apelo receberá
aqUiescência daquela autoridade, a exemplo de outras
convocações que o mesmo tem recebido e participado
como mediador da solução ideal que todos desejamos,
ou seja - a paz entre proprietários e campone.o;es.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V.
O SR. AFONSO SANCHO -

Ex~

um aparte?

Com muito prazer.

O Sr. Jorge KaJume- Gostaria-de cumPrimentar V.
Ex• por essa atitude defendendo uma reforma agrâria
justa, sem anarquia, dando terra, efetivamente, ãqueles
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que precisam trabalhar. Endossamos o seu pensamento.
o_ de que precisamos é, sem favor nenhum, dentro de um
Pais continental como o nosso, nos voltarmos com sensatez. àqueles que, em verdade, desejam se dedicar à terra
pura seu sustento e de seus familiares. Nós nunca fomo:s
contra a reform{l agrária, como V. Ex.• muito bem enfat1~
zou, nós apoiamos, mas uma reforma agrária justa e sem
anarquia, sem demagogia, como aqueles que apregoaram durante longos meses. Eu acho que o bom senso voltou a predominar, e dentro deste bom senso pode V. Ex•
ficar certo de que o Governo tem o nosso apoio, poderei
dizer até incondicional. Parabéns a V. Ex• por esses esclarecimentos que trouxe à Casa e à Nação.
O SR. AFONSO SANCHO nobre Senador.

Muito obrigado,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio.
O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem' revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Serei muito breve na minha colocação, para não prejudicar a pauta do esforço concentrado.
Srs. Senadores, a imprensa nacional e internacional
vêm--oferecendo grande destaque à visita do Presidente
José Sarney aos Estados Unidos, principalmente pela
dureza da retórica que dominou naquele evento político.
Queremos consignar, nesta oportunidade, os nossos
aplausos, que farão parte dos Anais desta Casa, os nossos aplausos a Sua Excelência o Presidente José Sarney
pela postura de estadista como se conduziu em todos os
momentos, principalmente quando foi fustigado pela
descortesia do anfitrião, como a insinuação dC que o
Brasil não pode continuar crescendo à custa de outras
nações. O nosso Presidente foi sereno mas enérgico ao
responder, dizendo: "O Brasil sempre cresceu graças às
suas potencialidades e através de seu trabalho e do sacriffcio do seu povo".
Caso o Presidente José Sarney não revidasse essa injusta retaliação verbal do Presidente americano, a imagem brasileira de oitava economia mundial cairia num
profundo capiti.s diminutio perante o mundo, face o lamentável constrangimento diplomático, tendo como pivã central a disputa do mercado de informátiCa, transformada, hoje, em soberania nacional, pela maneira
como as autoridades americanas tentaram acossã-lo,
Somos parceiros políticos do país mais rico do mundo.
Nada nos separa dos ideais políticos dos Estados Unidos. Mas não poderemos ser um País com uma alma de
tapete. Jamais seremos capachos de poderosos.
Finalizo parodiando o ines-quecível e o inexcedível Deputado Djalma Marinho: "Ao xerife, tudo, menos a
honra nacional". Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, Para breve" comunicação, ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDC- AC. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Retornei essa madrugada do meu Estado, e cada vez
que visito o Estado acreano sinto a necessidade - pela
distância que o separa de outros centros - de as empresas aéreas que nos servem aumentarem os vãos àquele
Estado distante. E foi com esse espírito que hoje redigi
um telegrama ao Dr. Hélio Smidt, Presidente da Varig e
Cruzeiro do Sul, vazado nos seguintes termos:
Dr. Hélio Smidt- Presidente da Varig-Cruzeiro do Sul
Av. Almirante Silva de Noronha n9 365 Santos Dumont
Rio de Janeiro - RJ
"N9 1054 de 17-9-86- Cada visita que faço Estado do
Acre, mais se robustece minha convicção necessidade
dessa conceituada empresa aumentar vôos entre capital
acreana e florescente Município de Cruzeiro do Sul parã.
atender demanda passageiros e cargas, considerando-se
insulamento ValeJuruá, quebrado apenas pelo transporte aéreo em especial feito pelo seu boeing. Sua acolhida
este apelo representa valiosa contribuição nosso progresso que terá inclusive o reconhecimento povo acreano por
esse grande benefício. Cordiais saudações Senador Jorge
Kalume."
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Como o nosso prezado colega Senador Altevir Leal
também representa o Estado do Acre, e muito especial-

mente o vale do Juruá, este telex tem o seu reforço, o seu
apoio e a sua solidariedade.
Espero, pois, que a VariS/Cruzeiro, dentre em breve,
atendendo a nosso apelo, feito por JOrge Kalume e Altevir Leal, estenda imediatamente mais um Vôo aojlorescente Município de Cruzeiro do Sul, que pertence ao Estado do_Acre.
Era esta a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. f9-8ecretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 207, de 1986
Define o crime de tortura e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1 Fica acrescentado à Parte Especial do-Código Penal, no Título dos crimes contra a pessoa e no
Capítulo dos crimes contra a liberdade individual, um
artigo com a seguinte redação:
Art. Torturar alguém, causando-lhe sofrimento físico,
psfquico ou moral, com o propósito de castigo, vingança
ou de obtenção de confissão ou informação:
Pena - reclusão, de 3 a 6 anos.
§ 19 -A pena é aumentada de metade:
I - se o agente é funcionário público;
II- se o agente é médico- Oti enfermeiro.
§ 2'1 -Se resulta aceleração de parto:
Pena- reclusão, de quatro a oito anos.
§ 3Y - Se resulta:
I -lesão corporal grave;
II- incapacidade psíquica;
III- dano moral grave.
Pena- reclusão, de cinco a dez anos.
§ 4Y - Se resulta aborto:_
Pena- reclusão, de seis a _doze anos.
§ SY - Se resultã morte:
Pena- reclusão, de doze a trinta anos.
§ 6'1 -Incide nas mesmas penas o funcionário
público que, sabendo, ou tendo a obrigação de saber,
que o crime está sendo cometido em estabelecimento
público sob sua direção, ou fora dele, mas por pessoa a
ele subordinada, se omite em fazer cessar a prática do delito e responsabilizar os seus autores.
Art. 2Y O Poder Executivo fará republicar, com
nova remuneração, a Parte Especial do Código Penal.
Att. 3Y Esta lei entrará em vigor na data de Suã
publ~ação.

Art. 49

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

As,Iegislações penais, pelo menos as mais modernas,
não costumam prever a tortura como crime autônomo.
No nosso Pais, por exemplo, o torturador só responde, conforme o caso, por lesôes corporais, por abuso de
autoridade e, eventualmente, por constrangimento ilegal
ou sequestro.
Na verdade, o humanizador do direito penal, Cesare
Bonesana, o Marquês de Beccaria, no livro "Dos Delitos
e das Penas", já escrevia:
"É uma barbaria consagrada pelo uso da maioria
dos governos aplicar a tortura a um acusado enquanto se faz o processo, quer para arrancar dele a
confissão do crime, quer para esclarecer as contradições em que caiu, quer para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não ê acusado, mas do
qual poderia ser culpado, quer _enfim porque sofistas incompreensíveis pretenderam que a tortura pregava a infâmia."

Em pleno século XX, principalmente nos dias que vivemos, a tortura tem sido usada em' tão larga escala no
mundo inteiro, chegando a se institucionalizar e se tornar rotineira, que a parte sadia da humanidade conseguiu que a Organização- das Nações Unidas aprovasse,
na sua Assembléia Geral, em 10 de dezembro de 1984,
uma Convenção contra a tortura e outros tratamentos
ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes.

A Convenção, aberta à assinatura de todos os Estados
membros, foi assinada pelo Brasil, na pessoa do seu Pre-.
sidente da República, José Sarney, por ocasião da abertura dos trabalhos da Assembléia Geral, em 1985. A consegtlência natural dessa assinatura será a ratificação da
Convenção para que ela se faça cumprir nõ pã.is.
Pela Convenção, que torna a prática de tortura procedimento atentatório à moral e à lei internacional, o crime
em questão é definido da seguinte maneira;
"Para as finalidades desta Convenção, o termo
"Tortura" significa qualquer ato através do qual se
inflige intencionalmente dor ou sofrimento severo
seja físiCo ou mental, sobre uma pessoa com propósitos tais como obter dela ou de uma terceira pessoa
informação ou uma confissão, punindo-a por um
ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido
ou é suspeita de ter cometido, ou intimidandO ou
constrangendo a pessoa ou uma terceira pessoa, ou
por qualquer forma de discriminação, quand-o tal
dor ou sofrimento é infligido, instigado, ou com o
consentimento ou aprovação de uma autoridade
pública ou outra pessoa agindo em capacidade oficial.
2. Este artigo não prejudica nenhum instrumento
ip.ternadonal ou legislação nacional que contenham
ou possam conter estipulações de aplicação mais
abrangente."
A COnvenção representa, como se disse, a condenação
moral de tortura, que existe em todo o mundo;
Em países democráticos, a prática da tortura se torna
mais difícil, porque ela se exerce com maior desenvoltura
nos regimes fechados, em ambientes clandestinos. Onde
a opinião pública tem o direito à voz, os torturadores
correm o risco de serem pilhados em flagrante e de serem
submetidos, senão às penas de lei, pelo menos ã execração pública.
Mas mesmo em países como esses, é preciso que haja
lei prevendo tal ilícito penal ou dissuadindo o seu cometimento. É por isso que se propõe, em anexo, um anteprojeto de lei para introduzir no Código Penal a figura
do delito tipo tortura.
Sala das Sessões, 17 de setembro Qe 1986.- Jamil
Haddad.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 208, de 1986
Autoriza a admissão, pela Caixa Econômica Federal, dos empregados da Associação de Poupança e
Empréstimo de Alagoas - APEAL, Associação de
Poupança e Empréstimo de Pernambuco - APEPE,
Associação de Poupança e Empréstimo do Rio Gran~
de do Norte - APERN e Caixa Forte - APE, do
Piauí, e transformadas em Sociedade de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, e dá outras providências.
O COngresso Nacional, decreta:
Art. 19 Os empregados da Associação de Poupança
e EmprésfiinO de Alagoas - APEAL, Associação de
Poupança e Empréstimo de Pernambuco- APEPE, Associação de Poupança e Empréstimo do Rio Grande do
Norte- APERN e Caixa Forte- APE, do Piauí, transformados em SoCiedade de Crédito Imobiliário pelo
Banco Central, que se encontravam em efetivo exercício
de seus empregos, poderão ser admitidos pela Caixa
Económica Federal, em carâter excepcional, sob o regime de Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943.
§ 19 As demissões a que se refere este artigo deverão
atender às normas para admissão e provimento de cargos estabelecidas pelo regulamento de pessoal da Caixa
Econômica Federal, não se lhes aplicando o disposto no
caput do art. SY do Decreto-lei nY 759, de 12 de agosto de
!969.
§ 29 A Caixa Económica Federal não será responsável pelo pagamento de salários, gratificações, ferias e
quaisquer outras vantagens, ou indenizações de qualquer
natureza que sejam devidos pelas referidas empresas.
§ 39 O tempo de serviço anterior â admissãO na Caixa Econômica Federal será computado unicamente para
fins de aposentadoria, nos termos da legislação específica. .

Quinta-feira 18

3239

Art. 2'1 Para atender às admissões a que se refere o
artigo anterior, a Caixa Econômiva Federal constituirá. o
Quadro de Pessoal Suplementar Especial devidamente
estruturado em cargos, carreiras e respectivos níveis salariaiS, -de acordo com os anexos I e II desta lei.
Art. 39 _Para efetivação do ato de admissão autoriZado por esta lei, nas condições dQ artigo J9, os empregados, ingressarão nos níveis iniciais dos cargos de Auxiliar
de Escritório e de Auxiliar de Serviços Gerais, das tabe·
las salariais que constituem os ane)(OS l e 11, integrantes
do Quadro de Pessoal Suplementar Especial, instituído
na forma do artigo anterior e deverão, no prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias:
I - apresentar comprovação de rescisão de contrato
de trabalho com as empresas referidas no artigo 19 devidamente homologado;
H--apresentar comprovação de quitação com o serviço militar;
III- comprovar o implemento da idade de 18 (dezoito) anos e a não-integração das condições para obtenção
de aposentadoria previdenciária.
Parágrafo único. Para atendimento do disposto neste artigo, fica autorizado o acréscimo no Quadro de Pes..:
soai Permanente da Caixa Econômiva Federal - CEF
do número de vagas equivalentes ao total dos enquadramentos deferidos.
Art. 49 Os empregados admitidos na forma desta lei
terão diréitO aos beneficias e vantagens da Caixa Econômiva Federal - CEF, exceto os vedados pelo Decretolei n9 89.253, de 28 de dezembro de 1983, para os admiti.:
dos após essa data.
Art, 59 Os empregados admitidos no Quadro de
Pessoal Suplementar Especial, de que trata o artigo 211,
por decisão da Caixa Econômica Federal- CEF, poderão ser enquadrados no Quadro de Pessoal Permanente,
mediante processo seletivo interno, na forma e condições
que forem definidas em Resolução da Diretoria.
Art. 69 Os empregados que forem admitidos pela
Caixa Económica Federal- CEF, nos termos desta lei,
terão sua filiação assegurada na Fundação dos Econo~
miários Federais - FUNCEP, desde que atendidas as
condições estabelecidas em Regulamento Especial de
Plano de Benefícios a ser elaborado por aquela entidade
fechada de previdência privada e aprovado pela Secreta~
ria de Previdência Complementar do Ministério da Pre-vidência e Assistência Social, na forma da Lei n9 6.435,
de 15 de julho de 1977.
-§ 1'1 O Regulamento Especial de Plano de Benefícios
a ser elaborado peta Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF fixará, além das condições básicas i
que se-refere o artigo 31, inciso IV, do Decreto-lei n"
81240, de 20 de janeiro de 1978, as formas e condições
dos respectivos benefícios de suplementação a serem
concedidos.
§ 29 A constituiçãO de Reservas Atuariais, para fins
de cobertura de tempo de serviço anterior à data de admissão na Caixa Econômica Federal- CEF, será de res--ponsabilidade de cada empregado, na forma a ser estabe·
lecida no citado regulamento.
Art. 79 Os empregados admitidos na forma do artigo !9 desta lei ficam sujeitos às normas legais e regula~
mentares que regem a política salarial aplicável à Caixa
Ec:onômiva Federal.
Art. 89 A jornada de trabalho dos empregados ad~
mi tidos na forma do artigo JY desta lei é a mesma estabelecida para os economiãrios em geral.
Art. 9~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi#
cação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Visa o presente Projeto sanar a grande injustiça de que
foram vítimas os empregados das associações de Pau~
pança e Empréstimos, cujas contas a Caixa Econômica
Federal absorveu, os quais, em virtude dessa operação,
estão desempregados, há mais de seis meses.
Projeto com essa finalidade, de autoria do Deputado
Sérgio Moreira, aprovado pelo Congresso Nacional, foi
vetado pelo Presidente da República, por inconstitucio#
na I.
Sabe-se, por outro lado, que o Governo revelou inte#
resse em solucionar esse problema, que afeta a situação
de quase 600 (seiscentas) famílias nordestinas, as quais,
por isso, vêm passando as maiores dificuldades.
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Nesta oportunidade, apresentamos a presente propo~
sição à elevada consideração dos senhores membros desta Casa, na certeza de que à mesma, pelo seu alto sentido
social, humano e de justiça, não faltarâ com seu esclare·
cido apoio.
Convêm esclarecer que tal procedimento me foi sUgerido pelas partes, por atender aos seus legítimos interesses,- tendo em vista a necessidade da sua râpida tramitação - , aos quais o Poder Público não pode ficar indiferente.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.
Nivaldo Machado - Amir Gaudêncio - Marcelo
Miranda - Octâvio Cardoso - Nelson Carneiro Mauro Borges - Carlos Alberto - Hêlio Gueiros Carlos Chiarelli - Cid Sampaio - Fernando Henrique
Cardoso -Jorge Kalume- Luiz Viana- Arno Damianí - Amaral Peixoto - Martins Filho - Jamil
Haddad - Ivan Bonato - César Cais - Afonso Sancho- Saldanha Derzi --José Urbano --Alaor Coutinho - Benedito Ferreira Dias Macedo - Severo
Gomes- Caclos Lyra- Helvfdio Nunes- Luiz Cavalcante - Moacyr Duarte - Alfredo CampoS -- Itamar
Franco- José Fragelli- Altevir Leal- Murilo Badaró

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 759,
DE 12 DE AGOSTO DE (969
Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa
pública Caixa Económica Federal e dá outras provi·
dências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o§ }9 do artigo 2' do Ato Institucional n9
5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:

Art. s9 O pessoal da CEF será obrigatoriamente admitido mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.
DECRETO N• 81.240,
DE 20 DE JANEIRO DE 1978
Regulamenta as disposições da Lei n9 6.435, de 15
de julho de 1977, relativas às entidades fechadas de
previdência privada.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 87 da Lei n9 6.435, de
I5 de julho de 1977,

DECRETA:
CAPITULO I
D~s

Entidades Fechadas

...................................................

··············.·······.···.··.··.··.·.··.··.··.···.········

··Ãrt.' 3't: ·. ·N;-· ~t;b~'r1~ã.ó' 'á~s· ··~~~·n'ds' 'ci~· ·b~~~fi~i~·s
custeados pelas empresas e respectivos empregados, serão observados os seguintes princípios:

IV-:- na ap~s~ntadoria por tempo de serviço, prevalecerá a 1dade mm1ma de 55 (cinqUenta e cinco) anos completos e uma remuneração não superior a 3 (três) vezes o
teto estabelecido para as cóntribuições à Previdência Social, ressalvados a situação dos participantes que ingressaram nos planos antes de }9 de janeiro de 1978 e o disposto no item V;

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 209, de 1986
Dispõe sobre a produção, comercialização, o uso,
a fiscalização, a importação e a exportação de agro·
tóxicos, seus componentes e afins, e dá outras provi·
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1 A produção, a comercialização, o uso, a fiscalização, a importação e a exportação de agrotóxicos,
seus componentes e afins serão regidos pela presente Lei.
Art. 2" Para os efeitos desta Lei consideram-se:
I - agrotóxicos e afins - os produtos e os agentes de
processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao
uso, nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção. de florestas nativas ou implantadas, e de outros
ecosststemas, e também, de ambientes urbanos, hídrícos
e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da
flora ejou fauna, a fim de preservâ-las da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos ou serem empregados
como reguladores d_o crescimento.
I I - componentes- os princípios ativos, os produtos
técnicos, suas matérias-prímas, os ingredientes inertes e
aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.
. Art. 39 As pessoas físicas e jurídicas que produzam,
tmportem, exportem e comercializem agrotóxicos, seus
princípios ativos, produtos técnicos, matérias-primas e
afins ficam obrigadas a promover o registro de seus estabelecimentos no Ministério da Agricultura, atendidas as
exigências do Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Ministério do
Trabalho e do Ministério da Indústria e Comércio.
Art. 49 Os agrotóxicos e afins, de acordo com a definição do artigo 2" desta Lei, e os componentes a serem
definid?s em regulamento para serem experimentados,
produztdos, exportados, importados, comercializados e
utilizados serão previamente registrados no Ministério
da Agricultura atendidas as exigências do Ministério da
Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e
Meío Ambiente e do Ministério do Trabalho.
§ 19 Só serão concedidos registras a produtos que tenham o seu uso autorizado em outros países e àqueles
desenvolvidos no Brasil, que se enquadrem na presente
Lei, e as restrições e proibições de uso e comercialização
no Brasil de agrotóxicos impõrtados não podem ser menores que aquelas vigentes em outros países.
§ 2" Ê proibido o registro de agrotóxicos e afins:
a) para os quais não haja, no Brasil, método economicamente factível e eficaz de desativação de seus componentes de modo a que os possíveis resíduos remanescentes não provoquem riscos aci meio ambiente e a_saúde
pública;
b) para os quais haja antídoto ou tratamento eficaz;
c) que possuam propriedades teratogênicas, carcino·
gênicas ou mutagênicas em testes com animais de laboratórios;
d) que promovam distúrbios horffionais ejou danos
ao aparelho reprodutor em testes com animais de laboratório;
e) _que possam ser mais perigosos para o homem que
os te,<;tes de laboratório tenham podido demonstrar;
f) cujas propriedades ecotóxicas (toxidade à fauna e
flora terrestre e aquática e capacidade de bioacumulação
na cadeia trófica) possam causar danos significativos ao
património natural. -§ 39 Qualquer entidade associativa legalmente constituída. poderá requerer, fundamentalmente, impugnação
do regtstro de agro tóxicos e afins, argíiindo efeitos comprovadamente perniciosos à saúde humana, à dos animais e ao meio ambiente.
§ 49 Somente serão concedidos registras a novos
agrotóxicos com as mesmas propriedades de outros já registrados, quando ficar comprovado que sua ação tóxica
é igual ou mehor que a daqueles jã registrados, obedecidos os parâmetros a serem fixados na regulamentação da
presente Lei.
§ 59 Para efeito de registras e pedidos de impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminã:ção ambiental e comportamento
genético, bem como efeitos no mecanismo hormonal
para avaliação, são de plena responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade impugnante e de-
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vem proceder de laboratórios idôneos nacionais ou internacionais.
Art. 59 Fica proibido o fracionamento ou reembalagem de agrotóxicos e afins, para fins de comercialização.
Art. 6~> Compete à União a fiscalização da produção, da exportação e da importação dos agrotóxicos e
afins e seus componentes.
Art. 7~> Compete aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Territór~os Fed~rais legislar, de forma suplementar,
sobre o uso, comércio e armazenamento dos agrotóxicos
e afins.
§ 1'1 Naquelas Unidades da Federação que não tiverem legislação própria, caberâ à União legislar sobre o
uso, o comércio e o armazenamento.
§ 29 Cabe aos Municípios legislar supletivamente
sobre o uso, comércio e armazenamento dos agrotóxicos
e afins.
§ 3~> Os dados técnicos sobre propriedades físicoquímicas, composição, dados toxicológicos e ecotoxicológicos e agronómicos, medidas de precausào e emergência, métodos de inativação dos produtos serão considerados de domínio público e acessível mediante solicitação aos órgão competentes, cabendo aos registrantes e
donOs de registras fornecerem à União, obrigatOriamente, inovações concernentes aos dados sobre os produtos
em questão.
§ 4'1 O poder executivo, por intermédio da ação conjunta dos Ministérios competentes, apoiará o Banco de
Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxicos..
Farmacológicas, do Ministério da Saúde e o Cadastro
Nacional de Substância Tóxicas da Secretaria Especial
do Meio Ambiente, neles se integrando com a finalidade
de esta_belecer informações sobre intoxicações, em âmbito naciOnal e regional, para diagnóstico compulsório e
comprovado de todos os casos de exposição a agrotóxicos, de modo que, assegurando vigilância sanitária e ambiental, proporcione fluxo permanente de informação e
de ações entre os Governos Federal, Estadual e Municipal.
Art. 8'1 A venda de agrotóxicos e afins ao usuário só
pode ser feita mediante receituário específico, prescrito
por profissionais devidamente habilitados, de acordo e
no limite de suas atribuições específicas.
Parágrafo único. As responsabilidades administrativas, civil e penal pelos problemas agronómicos, pelos danos causados ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores e_ da população, decorrente do uso de agrotóxicos e
afins quando indevidamente produzidos e comercializados, serão:
I - Do profissional- quando indevidamente receitado·
Do usuárío-- quando usado em desacordo com
o receituário;
III- Do comerciante- quando comercializado sem
a respectiva receita;
IV- Do registrante- quando omitir informações ou
fornecer recomendações técnicas inadequadas.
Art. 99 Sem prejufzo da responsabilidade civil e penal cabível, a infração às disposições desta lei acartetarâ,
isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regutamento, independente das medidas cautelares de embargo de estabelecimento e apreensão do produto, a apli~
cação das seguintes sanções~
I - Advertência;
II- Multa de até mil vezes o maior valor da referência, aplicâvel em dobro em caso de reincidência;
III - Condenação de produto;
IV - lnutilização de produto;
V - Suspensão de autorização, registro ou licença;
VI - Cancelamento de autorização, registro ou licença;
VII- Interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
VIII- Destruição de vegetais, partes de vezetais e alimentos, com resíduos acima do permitido;
IX - Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos
de uso não autorizado, a critério do órgão competente.
§ 1'1 As medidas cautelares previstas no taput deste
artigo serão disciplinadas no regulamento da presente
lei.
§ 2' Sem prejuízo da aplicação da penalidade a que
se refere o inciso IV deste artigo, fica o infrator sujeito ao
pagamento das despesas inerentes a efetivação da citada
medida.
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§ 3~ Toda pessoa tisica ou jurídica que concorrer
para contaminação dt:: alimentos destinados ao homem e

aos animais, com .agrotóx:icos e afins, serâ obrigada a indenizar o custo do alimento contaminado e demais pre~
juizos resultantes da inutilização desses alimentos.
Art. 10. Os agrotóxicos e afins apreendidos como
resultado da ação fiscalizadora e inobservância às normas legais regulamentares e técnicas após a conclusão do
respectivo processo administrativo terão os seguintes
destinos, a critério da autoridade competente:
I - Reciclagem por parte do fabricante;
II - Utilização controlada, a critério da autoridade
fiscalizadora;
III - Inutilização do agrotóxico e afins.
§ 19 Os cusfos ___ referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados no presente artigo correrão ex_cll!:_sivamente por conta do infrator.
§ 2~> O ressarcimerifO-ae--j:iiõO.Utos coletados como
amostra, a nível de comerciante, para fins de fiscalização, será previsto em regulamento.
Art. II. O registro e a eficiência dáS ·:máqUínaSequipamentos para aplicação_ de agrotóxicos _e afiri.s serão previstos em regulamento.
Art. 12. Caberá ao Ministério do TrabalhO Cstabelecer normas de segurança e medicina do trabalho daqueles que trabalham com agrotóxicos e afins.
Art. 13. A propaganda de agrotóxicos e afins, em
qualquer meio de comunicação, só serâ permitida se for
incluída na mesma urna clara advertência ao público
sobre os riscos do produto à saúde pública e ao meio ambiente, conforme o disposto no regulamento desta lei.
Art. 14. Não poderão ter exercício em órgãos ·de fiscalização e laboratórios de controle servidores públicos e
seus consortes que sejam sócios, acionisias, qUótistas ou
interessados por qualquer forma, de empresas que
exerçam atividades submetidas ao regime desta lei, ou
lhes prestem serviços, com ou sem vínculo empregatício.
Art. 15. Ficam ínstituídas as taxas de fiscalização e
registro, a serem estabelecidas no regulamento desta lei.
Art. 16. As empresas' que jâ exerçam as atividades
de que trata esta lei terão o prazo de até 12 (doze) meses,
a partir de sua publicação, para as alterações -e aàãPtações ao cumprimento do que se dispõe.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a-contar ~a
data de sua publicação._

e

Art. 18. Esta Lei entni. em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em Contrário.
Justificaç-ão
No momento atual, não dispõe o País de uma rede oficial de laboratórios bem aparelhados e atuantes, ou de
um centro de referência, organizado de forma a fornecer
padrões analíticos a serem adotados nas diligências de
fiscalização e em perícias legais. Também em termos ]ew
gais o País está totalmente desaparelhado- a legislação
em vigor data de 1934, anterior mesmo ao processo de
criação dos organo_síntéticos, ocorrído durante a Segunda Guerra Mundial.
Dentro desse quadro de carência técnica e de ordem
legal, o consumo de defensivos no Brasil passou de
27.728,8 t, em 1970, para 80.968 t, em 1980, colocando o
Pais entre os cinco maiores mercados consumidores do
mundo, junto aos Estados Unidos, Franca e Japão. Este
aumento observado na década de 1970 foi devido aos
PND (Planos Nacionais de Desenvolvimento) e muito
especialmente ao Programa Nacional de Defensivos
Agrícolas - PNDA, cujos objetivos foram o de reduzir
a dependência externa e aumentar o consumo. A política
de estímulos à produção nacional de agrotóxicos foi expressa no incentivo à importação de matéria-prima e na
supressão da isenção de impostos para importação de
formulados e de diversos produtos técnicos.
Com o aumento da produção mudou o ·perfil das importações, tendo as matérias-primas assumido uma proporção mais significativa. Esta mudança economizou divisas para o País, sem contudo alterar a dependência tecnológica com o exterior.
O decréscimo no consumo de agrotóxícos, observado
a partir de 1980, foi devido a fatores tais como a elevação
das taxas de juros, a redução de volume disponível de
crédito e ao aumento nos preços dos insumos. Também a
adoção de técnicas de manejo integrado, de controle bio-

lógico e o maior cuidado na utilização dos agrotóxicos
foram responsáveis, embora em pequena escala, pela redução do consumo.
Mesmo com esta redução nos níveis de consumo, o
mercado brasileiro de agrotóxicos é ainda um dos maiores do mundo. Em 1983 foram consumidas 34.390 te, em
1984, 50.224 t.
Com o impulso dos incentivos do PNDA - Plano
Nacional de Defensivos Agrícolas, o parque industrial
expã:Odiu-Se-, Com a íntenção de substituir as importações
das formulações. Embora economizando divisas, esta
substituição de importação não logrou baratear o produto a nível de consumidor, pois a crise do petróleo elevou
o preço dos seus derivados, essenciais à produção dos
princípios ativos, solventeS, eiTu.ilcionantes, etc.
Dos dezesseis projetas de aumento da produção industrial, aprovados pelo CDI para implementação a partir
de 1975, doze eram de capital estrangeiro e apenas quatro eram- de capital brasileiro.
Em 1983 o COI estimou am 19 empresas de capital estra-ngeiro detinham 90% d-as vendas, sendo que os l 0%
restantes çrari:i -divididos entre 42 empresas nacionais e
- nove estrangeiras.
Além do elevado índice de desnacionalização,
observa-se uma grande concentração, exemplit~ado
pelo fato de que, em 1983, as cinco maiores einpresas respondiam com 50% do total das vendas.
Isto posto, temos caracterizado um setor marcado
pela concentração e ·dependência tecnológica:;· responsável por alguns milhares de empregos diretos e indiretos,
- atuando muitas vezes na div-ulgação de tecnologias e
preenchendo a lacuna devida a ausência de instituições
oficiais brasileiras, na etapa inicial dos processos de produção, comercialização e utilização de agrotõXicos no
País.
Em princípio, entende-se como agrotóxico ou defensivo agrícola o conjunto de produtos químicos utilizados
para combater animais ou plantas considerados nocivos
ao homem.
Cabe então a pergunta: porque os agrotóxicos, que,
por defíil.lção; deveriam proteger o homem das pragas
tornaram-se eles mesmos um problema? A resposta mais
óbvia é que a complicada inter-relação entre as várias espédes e seu meio ambiente estabelece um equilíbrio entre
os seres vívos_e que, na hipótese deste equilíbrio ser rompido, pela erradicação de espécies vegetais e animais, por
alterações no caráter físico-químico do solo e da_água,
pela introdução de novas espécies animais e vegetais,
ocorrem modificações que permitem o aparecimento das
pragas de forma a causar dano económicO.
A utilização de agrotóxicos não seletivos, considerando unicamente critérios económicos, tecnológicos e químicos, ignorando que os princípios de ecologia e da evolução foram catastróficos, intensificando o surSimento
de pragas antes inócuas, favorecendo o aparecimento de
- espêcies" predadoras, resistentes aos produtos químicos.
Em 1976 foi realizado estudo demonstrando que no Brasil, em 1958, foram referidas 193 prilgas para a lavoura,
número este que foi acrescido de 50 novas pragas em
1963 e de 350 espécies_no pi!rfdo 1963/1976. Assim, de
1958 atê 1976, 400 novas pragas foram identificadas, um
acréscimo que se tornou mais significativo no Período
-63/76, caracterizado pela política de modernização na
agricultura brasileira, consubstanciada no maior uso de
insumos quimicos, tais como inseticidas, herbicidas, etc.
Calcula-se, por exemplo, que antes de 1946 existiam
apenas 10 espécies de artrópodes resistentes, enquanto
- na década de 80 mais de 500 apresentam resistência a
vários dos produtos químicos utilizados na agricultura.
No meio ambiente brasileiro, a devastação dos recursos naturais críou regiões de intenso desequilíbrio, onde
é necessário o criterioso uso de agrotóxicos dentro de um
esquema de manejo integrado, abandonando o critério
de erradicação pelo dano econômico e, na medida do
possível, restabelecendo o equilíbrio biológico.
No Brasil, é fácil constatar que os agrotóxicos são
aplicados por pessoas de baixo nível educacional, sem
conhecimentos, muitas vezes, dos problemas letais capa- zes de serem produzidos pelo seu uso incorreto. Também
não é disseminada a utiHzação de 'equipamento protelar,
na m·aioria das vezes importado e inadequado às condições climáticas do País.
O uso indiscriminado, a propaganda por vezes fraudulenta, a ausência de maiores estudos sobre a reaçção dos
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agrot6xicos em nosso ecossistema, a ignorância por parte de alguns usuários vêm ocasionando problemas graves
de intoxicação e poluição ambiental.
De 67 amostras de hortaliças analisadas pela Superintendência de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do
Paranâ- SVREHMA, 98,5% apresentaram resíduoS de
pelo menos um tipo de agrotóxico. O trabalho intitulado
"Contaminação de Alimentos por AgrotóxiCos no Paraná" especifica que o número de intoxicações com agrotóxicos organoclorados naquele Estado, no período de
agosto de 1983 a setembro de 1985, oficialmente constatado, são: ENDRIN - 409, ALDRJN - 85, BHC36, ENDOSULFAN - 109, D1COFOL - 73 e
BHC=DDT - 2, no total de 714 intoxicações.
Em trabalho também realizado pela SUREHMA PR, "Impacto dos Pesticidas no Meio Ambiente", realizado em 1984, das 267 amostras coletadas nas águas "in
natura" de 16 municípios estudados, constatou-se apresença de todos _os inseticidas organoclorados. Uma
anãlise mais profunda destes resultados demonstra que o
-~_HC esteve presente em 259 amostras e em todos os municípios.
Devido a~ variações regionais, é difícil determinar, a
nível federal, parâmetros especfficos que atendam todas
as exigências e peculiaridades estaduais. Entretanto, é
Possível, a nível mais geral, apontar os principais problemas e indicar as possíveis soluções a serem adotadas.
Na área da comercialização ficam evidentes os seguintes problemas:
I - a propaganda massiva, às vezes fraudulenta, muitas vezes omissa quanto aos perigos no uso dos agrotóxicos, deve ser objeto de maior controle no futuro;
2 - o Govern_o _federal não_ dispõe de estrutura para
fiscalizar o comércio de agrotóxicos em todos os Estados
e Municípios. Aos EstadÇ)S e Municípios deverá ser facultada a adoção de legislação complementar referente
__ao comérciO de agrotóxicos, bem como maior participação nas operações de controle e fiscalização;
3_- a adoção do receituário agronómico, enfatizã.ndo
a iespo_nsabilidade técnica é Uma medid3. oportuna, que
deve ser apoiada e aperfeiçoada ao longo do tempo;
4- nos rótulos d_os produtos devem constar indicações completas sobre a toxidez, composição química,
forma de utilização, dosagem, prazo de carência, indicação das espécies vegetais e fases para os quais são indicados, antídoto, no caso de envenenamento, e demais informações julgadas necessárias pelos técnicos competentes.
No que se refere à produção de agro tóxicos, salientamos os seguintes aspectos:
I -:-.a produção das formulações de agrotóxicos l}O
País não dimimúu nossa dependência tecnológica do exterior, país não dJspomos de estruturas de pesquisa equivalentes às grandes indústrias multinacionais; também
importamos vários elementos bâsicos;
2- o fato de um produto não ser utilizado num país,
num determinado ecossistema, não impede seu uso no
Brasil e vice-versa. Entretanto, ficou patente que a maioria dos agrotóxicos são originários de pesquisa efetuada
no exterior, dispondo o Pafs de poucos instrumentos efetivos para avaliar, de modo eficiente e conclusivo, as formulações aqui produzidas;
3- existe alto grau de concentração nas indústrias do
selar .e conseqUentemente grande poderio económico por
umas poucas empresas;
4 - o País pode beneficiar...se da pesquisa efetuada
nos Estados ~nidos e Europa, desde que disponha de
uma estrutura de pesquisa, fiscalização e controle capaz
de proibir ou suspender a produção de formulações conside_radas inadequadas à realidade do País.
Na utilização dos produtos, destacam-se os seguintes
problemas:
I - os agricultores, de modo geral, não dispõem de
educ€Lcào formal _suficiente para utilizar produtos muito
tóxicos, que demandem manipulação cuidadosa;
2- não é hábito da maioria dos nossos produtores o
uso de equipamento protetor;
3- a utilização indiscriminada de produtos químicos
levou à constatação de resíduos em vários alimentos,
prejudicandO, também, a população urbana;
4- do ponto de vista económico, o método de erradicação da praga ou mesmo o uso dito preventivo dos agrotóxicos é _muito discutível. Somente quando o nível de infestação causa dano econômico, nível este determinado
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pela pesquisa e divulgado pela extensão, é que justifiCa a
utilização de algum produto de controle às pragas. O
manejo integrado, utilização de controle biológico, tratos culturais, variedades resistentes, entre outras medidas, proporciona retornos econômicos bastante satisfatóriOs;--5- é necessâ.rio que sejam aparelhados laboratórios e
centros de pesquisa com a finalidade de analisar o efeito
dos resíduos presentes nos alimentos e no meio ambiente, bem como proporcionar os parâmetros necessâ.rios às
atividades de fiscalização e controle.
Por entendermos que urge prover a sociedade de um
instrumento legal compatível com a realidade agrícola,
apresentamos o presente projeto de lei, fundamentado
na conscíênda- de que o País necessita, urgentemente, de
um instrumento legal que discípline a produção, comercialização e utilização de agrotóx:icos em todo o território nacional.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Amaral
Peixoto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educacão e de Agricultura.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas Ji.
dos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretário.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"Art. I 1. A prescrição dos direitos assegurados por esta Consolidação só ocorrerá após 2 (dois)
anos da cessação do contrato de trabalho.
Parágrafo único. Contra menor de dezoito anos
não corre qualquer prescrição."
Art. 2~> São revogados o art. 119 da Consolidação
das Leis do Trabalho e o art. 10 da Lei n9 5.889, de 8 de
junho de 1973.
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aproVada, nos termos óõ- RegimeritO lnterno da Casa.
O projeto irã à Câmara dos Deputados.

.t:

São lidos os seguintes

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"ArL895.
Parágrafo único. Salvo nos casos de ofensa á
constituição, não se admitirá recurso ordinário nas
causas de valor correspondente a até 20 (vinte) vezes
o maior Valor de Referência vígente nó País."

REQUERIMENTO
N• 437, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 381, de
1986, relativa a pleito do Governo dáEstado da Bahia.
Sala das Sessões, I7 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.

o seguinte o projeto aprovado:

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 323,
de 1981, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452, de 19 de maio de 1943

REQUERIMENTO
N• 436, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 312, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de São
Paulo.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. -Alfredo
Campos - Carlos Chiafelli - Murifõ- Badar6.

Item 2;

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~
907, de 1986) do Projeto de Lei do_Senado n9 323, de
1981, de autoria do Senador Humberto Lucena, que
acrescenta dispositivo â Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~'
de maio de 1943.

Art. 29
cação.
Art, J9

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições eni cóntrãrio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 372, de 1981, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dá nova redação ao Hem I e
aos parágrafos 39 e 59 do art. 11 da Lei n9 3. 807, de
26 de agosto de 1960, tendo

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
-

PARECER, sob n9 910, de 1986, da Comissão
de Rcdação, oferecendo a redação do vencido.

Item 1:
Díscussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n9
903, de 1986) do Projeto de Lei do Senado n9!56, de
1981, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
altera e revoga -dispositiVos da Coõsolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452, de 19 de maio de 1943, e da Lei ril'-5.-:f89, de 8
de junho de 1973.

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto ê dado como definitivamente aprovado, nos
termos do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.

Em dis-cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado nl' 372, de 1981, que
dli_nova redação ao item I e aos§§ 39 e S~> do art. 11 da
I:ei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960.
· ·-

são.
Encerrada a discussão, a redação finã:l é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto irá à .Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto aprovado:
Redação final do Projeto de Lei do Senado 09 156,
de 1981, que altera e reYoga di-spositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei 119 5.452, de I~' de maio de 1943, e da Lei nQ 5.889,
de 8 de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redàção.

Eo

seguinte o projeto aprovado:

0 Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O item I e os§§ 31' e 59 do art. 11 da Lei n"
1.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social -, passam a vigorar com a seguinte redaçào:
"Art. 11. . .....•.. ··~· ·-· .....•.•.••....
I -O cônjuge, os filhos de qualquer condição,
menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21
{vinte e um) anos ou inválidas;
§ 39 lnexistindo cônjuge com direito às prestações, a pessoa designada poderá, mediante decla-
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ração escrita do segurado, concorrer com os filhos
deste.
§ 59 Mediante declaração escrita do segurado,
os dependentes enumerados no item III poderão
concorrer com o cônjuge, ou com a pessoa designada, salvo se existerem filhos com direito às prestações."
Art. 29 h revogada a Lei n~> 7.010, de 19 de julho de
·
1982, e demais disposições em contrário.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçã.o.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 436, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem nt 312, de 1986, relativo a
pleito do Governo do Estado de São Paulo.
Errt votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada
às Comissões de Economia e de Cons-tituição e Justiça.
Estando a matéria dependendo de parecer da Cernis- são de Economia e verificando-se a ausência temporária
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos
termos do§ 19 do art. 90, do Regimento Interno, designa
o nobre Senador Jorge Kalume substituto eventual da
_!eferida Comissão .
Solicíto ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 312, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do Estado de São Paulo, que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal a seguinte operação de crédito:
Características da operação
Financiamento
Valor: equivalente, em cruzados, a até 190.193,56
OTN.
Objetivo: implantação de aterros sanitários e aquisição de equipamentos para destinação final de lixo.
Prazo: Carência: atê 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
Condição de Liberação: o financiamento será liberado
em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistama SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 778.740,49
1987 - CzS 1.038.640.60
1988- CzS 1.038.640,60
1989 - Cz$ 2.128.380,25
1990- Cz$ 2.415.892,60
1991 - CzS 2.329.339,21
1992- Cd 2.424.785.83
1993 - Cd 2.156.232.45
1994- CzS 2.069.679.07
1995- Cd 1.983.125,68
1996- Cd 1.896,572,30
1997 - CzS 1.810.018.91
1998 - CzS 1.723.465.53
!999- CzS 1.636.912.15
2000 - Cd 1.550.358.76
2001 - CzS 374.065.72.
Garantias: fiança do Banco do Estado de São Paulo
S/A- BANESPA.
Dispositivos Legais: lei orçamentária, observando-se
disposições contidas na Constituição do Estado e também na Lei nQ 4.320/64.
Considerando os aspectos social, econômicofinànCeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômíca Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 217, DE 1986.

Autoriza o Governo do Estado de SãO Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 190.193,56 OTN.
O Senado Federal resolve:
_
Art. I~' ~ o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11-l0-76, alterado pela Resolução n~' 140/85, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 190.193.56 OTN, junto à Caixa
Económica Federal, destinado à implantação de aterros
sanitários e aquisição de equipamentos para destinação
final de lixo, obedecidas as condições admitidas pela
Caixa Econômiva Federal, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Eco:llomia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~> 217, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
190.193,56 OTN. A matéria está-dependendo do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer da
referida Comissão.

O SR. Hl!:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão d~ seu
Parecer sobre a Mensagem n~" 312/86, do Senhor Presidente da República, autoríZa o Governo do E&tado _de_
São Paulo a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 190.193,56 OTN, junto à Caixa
Econômica Federal, destinado a financiar a implantação
de aterros sanitários e aquisição de equipamentos para
destinação final de lixo.
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 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecei é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à. discussão do projeto, em turno úriico. (Pausa.)
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria Vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que serâ lido Pelo
Sr. !~>-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
N• 958, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução nl' 217, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo M_achado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 217, de 1986, que autoriza o Governo do

Estado de São Paulo a contratar operação de crédiÍÕ-nO
valor correspondente, em cruzados, a 190.193,56 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. -Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator -- Ivan Bonato.
ANEXO AO PARECER N• 958, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nl' 217, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 190.193,56 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 ~o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do artigo 2~> da Resolução n~> 93, de ll de outubro
-de 1976, alterada pela de n~> 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 190.193,56 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, junto à Caixa Econômi~a Federal, esta na qualidade de gestora ·do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à implantação de aterros sanitários e aquisição de equipamentos para destinação final
de lixo, no Estado.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O proje~o vai à promulgação.

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~> 437, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 381, de 1986, relativa a
pleito do Governo do Estado da Bahia.
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
e de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
COmissão _de Economiã..

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.)- "Sr. Presidente, Srs. Senadores:Com a Mensagem n9 381/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado da Bahia que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Estado da Bahia
1.2 Loc3.lização (sede): A v. Luiz Vianna Filho, sfnCentro Administrativo da Bahia~CAB
Salvador - BA.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 354.600,00
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimento d'ãgua.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12
(doze) anos.
2.4 Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimestral~
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com
o índice de varização das OTN.
2.5 Condições -de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
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2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS
93.969,00
1987 - CzS
375.876,00
1988 - CzS
375.876,00
1989 - CzS
375.876,00
1990- CzS 3.508.250,00
1991 - Cz$ 3.476.937,00
19gz- CzS 3.445.603,00
1992- CzJ 3.414.281,00
1994 - Cz.l 3.382.958,00
1995 - CzS 3.451.635,00
1996- CzS 3.320.311,00
1997 - CzS 3.288.989,00
1998 - Cz$ 3.257.666,00
1999 - CzS 3.226.343,00
2000- Cz$ 3.195.019,00
2001 - Cz.l 3.163.697,00
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mei:-cãaorias- ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual nl' 4.620, de 3
de dezembro de 1985.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da m ensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 218, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 354.600,00 OTN.
O Senado Federal resolve:

Artigo 1~> É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do artigo 21' da Resolução n~' 93, de onze de outubro
de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal,
autorizado a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 354.600,00 OTN, junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do fundo de apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à implantação de sistemas de abastecimento
d'ãgua.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -O parecer da
Comissão de Econômia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nQ 218, de 1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados, a 354.600
OTN.

Dependendo, ainda, de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
referida Comissão.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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' 381/86, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado da
Bahia a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 354.600,00 OTN, destinado a financiar a
implantação de sistemas de abastecimentos d'água.

à pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 21', da Resolução nl' 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixados 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espéCie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em túrno único.
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 (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da ComisSão de Redação, que serâ lido pelo Sr.
1~>-Secretârio.

~

lido o seguinte

PARECER
N• 959, de 1986
{Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n~>

218, de

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a fedação final do Projeto de
Resolução nll 218, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a contratar operação de _crédito no valor correspondente, em cruzados a 354.600,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. --Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator, Ivan Bonato.
ANEXO AO PARECER W 959, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 218, 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 W

, DE 1986

Autoriza o governo do Estado da Bahia a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354~600,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. li' E. o Governo do estado da Bahia, nos termos
do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de I 1 de outubro de
1976, alterada pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354.600,00 Obrig~ções do Tesouró-NacionalOTN, junto à Caixa Econômíca F6aeral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à implantação de sistemas de
abastecimento de água no Estado.
Art. 2"' Est~ Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçãQ final. (Pausa.)
Não h~vendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs.-senadores que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (P~usa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Louriva! Baptis~

ta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o segriinte diSCUrso ,r.:.: s-r~ Presidente, Srs. Senado~
res:
A opinião pública, dentro e fora das nossas fronteiras,
vem acompanhando com o maior interesse o excepcional
desempenho do Presidente José Sarney desde quando,
em circunstâncías dramáticas, assumiu a Presidência da
República e, no espaço de apenas 18 meses de Governo,
.restaurou a Democracia na plenitude das suas potencia-

tidades, assegurou a institucionalização do estido de direito - aspiração maior da nacionalídade- e, simultaneamente, promoveu transformações erofundas e irreversíveis no âmbito das reaiidrui~s politicas, econômicas,
sociais e culturais da Nação brasileira.
Efetivamente, além de conquistar a confiança e a irrestríta solidariedade da esmagadora maioria da popuiaçào, em todas aS unidades da Federação, o Presidente
José Sarney emergiu, no cenário internacional, como um
dos maiores estadistas contemporâneos, respeitado, admirado e aureolado pela credibilidade decorrente dosesplêndidos êxitos de uma it1ovadora, corajosa e fecunda
administração.
Bastaria indicar algumas prioridades básicas, características do seu Governo, para evidenciar as razões de
ser da popularidade e do prestígio do Chefe da Nação,
tanto. no Brasil como, surpreendentemente, no exterior.
Em primeiro lugar, o saneamento financeiro e-a estabilização econômica, nos parâmetros do Plano Cruzado
que estancou a hiper-ínflação, eliminou a correção monetária; congelou os preços; substituiu o cruzeiro deteriorado por uma moeda forte- o cruzado; controlou a
recessão; .erradicou a especulação financeira e promoveu
a retomada do desenvolvimento global e autosustentado do Pais.
Ao Plano Cruzado seguiram-se o Plano Nacional de
Desenvolvimento da Nova República, o Plano de Metas
e, agora, a Reforma Administrativa, desencadeada atravês de 8 decretos preliminares, sancionados no dia 3 de
setembro passado, aos quais seguir-se-ão, dentro Q_ç breves dias, outros igualmente fundamentais, dentre os
quais convém destacar o novo Estatuto do Funcionalismo Público Civil da União que substituírã a Lei n9 t .711,
de 1952, ultrapassada pelos imperativos de modernização da Administração Pública, que se expandiu e hipertrofiou em todos os planos e setores, em virtude do
crescimento e gigantismo das estruturas, dos quadros de
pessoal, e da estrutura, complexidade jurídica, técnica e
operativa da imensa constelação dos órgãos, serviços e
instituições integrantes da máquina administrativa do
Estado.
Atento às impostergâveis neceSsidades da racionalização do Sistema Administrativo do Pciáef Executívo, o
Presidente José Sarney estabeleceu e acionou as diretrizes norteadoras e as providências imprescindíveis à implantação de uma gradual e profunda Reforma Adminis~
tratiVa, adequada às dimensões dos problemas e desafios
que o Brasil deverá enfrentar e resolver, apesar das crises
conjunturais desta turbulenta fase de sua história.
No discurso proferido durante a solenidade da assinatura daqueles decretos- da qual participaram os ministros Dílson Funaro, da Fazenda, João Sayad, do Planejamento, ~lmirPazzianotto, do Trabalho, Aluizio Alves, da Administração, agora Ministro-Chefe da SeC!etaria de Administração da Presidência da República, Marco Maciel, do Gabinete Civil, Bayma Dennys, do Gabinete Militar, Ivan de Souza Mendes, do Serviço Nacional de Informações (SNI) e Saulo Ramos, ConsultorGeral da República - acentuou o Presidente José Sarney que ... "as medidas que hoje adotamos visam reforçar
a administração, modernizando~a, tornando-a mais ágil,
mais eficaz ... só em situações excepcionais, para suprir
lacunas e_em setores específicos, o Estado deve exercer a
função empreendedora, atuando diretamente como produtor... mas o Estado deve sempre tranSferir à iniciativa
privada tarefas que não lhe sã-o inererites ... estamos hoje
iniciando a Reforma Administrativa. Este é mais um
passo importante no processo de reordenamento e modernização do Estado brasileiro".
Em resumo, através dos aludidos decretos, extinguiuse o DASP e em seu lugar foram criadas a Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República (SEDAP) e o Grupo Executivo, destinado a promover as
medidas necessárias à implantação da Reforma (GERAD).
O terceiro decreto instituiu o Cadastro Nacional do
Pessoal Civil.
O quarto estabeleceu, através da Secretaria do Tesouro Nacional, providências visando ao controle dos gastos da Administração Federal com o pagamento do pessoal civil ativo e dos inativos e pensionistas do Tesouro
Nacional.
O quinto dispõe sobre o controle e a fiscalização das
atividades a cargo das unidades organizacionais inte-
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grantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública (SIPEC).
O sexto criou a Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) e o Centro de Desenvolvimento da Administração Pública (CENDAP).
- 0-sétímo disPõe sobre o Controle e a Fiscalização das
Empresas Estatais.
O oitavo regulou as atividades de Advocacia da União
visando aperfeiçoar, por intermédio da Consultaria GeraJ da República, os mecanismos de controle interno da
legalidade da açào do Estado.
A Exposição de Motivos encaminhada ao Presidente
José Sarney pelos ministros Aluizio Alves, da Administração; Dílson Funaro, da Fazenda; João Sayad, do Planejamento; e Saulo Ramos, Consultor-Geral da República, sobre os oito mencionados decretos preliminares, esclareceu que a Reforma Administrativa deve ser
considerada, acima de tudo, como um complexo processo de mudança cultural e social, voltado para a gradual
eliminação dos absurdos padrões de operação da maio- r_ia dos órgãos e serViços de nossos siStemas administrativos, paralisados pelas distorções do centratismo, do formalismo e da excessiva burocratização.
Nem seria mais possível admitir a possibilidade do
Brasil chegar, dentro de poucos anos, ao século XXI estrangulado por uma administração arcaica, -paralisante e
incompetente, principalmente nas atuais condições em
que o País precisa queimar etapas no sentido da erradicação dos fatores de atraso, subdesenvolvimento e deterioração das condições de vida de imensos segmentos da
nossa população.
Os objetivos colimados pelos aludidos decretos demonstram a extrema complexidade, amplitude e transcendental importância da recém-criada Reforma Administrativa.
No conjunto das- arrojadas e oportunas providências
tomadas pelo Presidente José Sarney, estimaria destacar
o decreto que criou a Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) e o Centro de Desenvolvimento da Administração (CEDAP) - órgãos integrantes da Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUN~
CEP), vinculado à Secretaria de Administração Pública
da Presidência da República (SEDAP).
São duas novas instituições destinadas a planejar, promover, executar, coordenar e avaliar as atividades de
formaçãO, apirfeiçoamento e profissiOnalização do pessoal civil de nível superior e o treinamento dos servidores
civis federais - cada qual nos respectivos campos de
atuação.
O referido decreto, nos termos do seu art. 7<}, manteve
o Instituto Rio Branco (Ministério das Relações Exteriores), a Escola de Administração Fazendãria (Ministério
da Fazenda), a Escola Nacional de Informações, a Escola Superior de Administração Postal e outros órgãos ou
entidades destinadas à formação especializada.
A Escola Nacional e Centro de Desenvolvimento de
Administração Pública (ENAP e CEDAM) viabilizam a
implantação de rigorosos critérios de seleção e admissão,
mediante concursos públicos, dos servidores civis, o seu
perene treinamento e qualificação profissional,
assegurando-lhes o acesso às funções administrativas e
gerencíais do Setor Público.
Trata-se, na verdade, do estabelecimento do "Sistema
do Mérito" nos domínios do Poder Executivo- ou seja,
uma autêntica revolução no âmbito do Serviço Público
brasileiro.
O significado e os impactos da -Reforma Administrativa
deflagrada pelo Presidente José Sarney foram objeto de
um primoroso artigo do Embaixador e insigne escritor
Josué Montello, publicado pelo Jornal do Brasil em sua
edição de 16 de setembro passado, que solicito seja incorporado ao testo deste pronunciamento.
São estas as considerações que me pareceram oportunas à margem de um dos desafios máximos enfrentados
pela coragem, inexcedível competência e patriotismo do
Presidente José Sarney. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A REFORMA ADMINISTRATIVA
Josué Montello
Numa ch~rge de J. Carlos, publicada na Careta
hâ muitos ~nos, um grave funcionário público, des-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1986

ses que ainda usavam paletó de lustrina na repartição, admoestava assim um de seus auxilia-res, no
tom severo que as circunstâncias exigiam.
-O senhor, além de dormir na repartição, ronca
tão alto, que acorda o nosso diretor, que trabalha
aqui ao lado.
Por esse tempo, como se vê, as repartições públicas ainda ofereciam oportunidade para o lazer e o
sono. Depois, tudo se complicou. Cresceram os serviços, acumularam-se os processos, aumentou consideravelmente o número de funcionários, de modo
que a máquina burocrática, imensa, derrancada,
complexa, facilitou o ingresso de novos servidOres
pelo regime do empenho político, ou das boas relações providenciais.
Ora, eu tive a sorte de chegar ao Rio de Janeiro,
vindo de minha província natal, na época em que o
presidente Getúlio Vargas instituiu, como regra ge-ral, o sistema do mérito, para a ampliação natural
dos quadros administrativos.
Lembro-me bem de que, alertado por uma notícia publicada no Correio da Manhã, fui à pequena
sala que o DASP ocupava na Ponta do Calabouço,
no fundo do Museu Histórico Nacional, e ali me informei dos concursos que se iam realizar.
Com vinte anos, quem é que não entende de tUdo? Um funcionário- prestimoso, diplomata de carreira, mostrou-me as opções: fiscal de imposto do
consumo, ofiCial administrativo, diplomata, técnico
de educação ... Detive--me ne-ste último, para o qual
era exigida umà-tese, com a respectiva defesa, além
de uma prova escrita sobre temas gerais de educação, e acabei"
decidir que -era- por essa porta
que eu passaria, tentando encontrar meu espaço na
vida nova e na cidade estranha.
Na verdade, encontrei meu espaço ao atravessar
essa porta, alguns meses depois, sem empenho de
ninguém, por minha própria -iniCiativa, após o concurso e a classificação respectiva.
- ·
Não tardei a ser chamado pelo próprio DASP e
ali trabalhei, como téCnico de educação, nos seus
cursos de administração, ao tempo em que os dirigía
meu saudoso amigo e colega Jubé Júnior.
Tive a meu cargo, Por esse tempo, a coordenação
dos professores dos mesmos cursos, e para eles fui
buscar, com a responsabilidade de lecionar Direito
Administrativo, o professor Djã.cif Meneses, como
também recrutei, Para o Curso de Português Prático, o professor Júlio Nogueira.
Houve um tempo em que, na Divisão de Aperfeiçoamento, a que eu perterida, só- trabalhavam
funcionários e técnicos reCi-Ulados em concurso. Eu
próprio tive de dar um Curso de Organização e Administração de Bibliotecas, para substituir uma professora americana, Margaret Bates, que, por motivos pessoais, regressou às pressas aos Estados Unidos, deixando em meio o curso que vínha lecionando.
O Curso de Organização e AdministraÇão de
Bibliotecas, que figura na riiillha bibliografia, adveio, daí, com as súmulas de minhas aulas. Pude
contribuir, desse modo, para a formação de algumas turmas de técnicos, que depois assuriliram posição de relevo na carreira e que trabalharam comigo, ao tempo em que dirigi a Biblioteca Nacional.
Na linha dessa preparação técnica do s_ervidor
público, reorganizei os cursos da Biblioteca Nacional, dando-lhe bases modernas, em substituição aos
velhos cursos de formação especiosa, e de trânsito
quase inviável, como o curso de paleografia, em
que, de uma vez, foram reprovados, no fim do ano,
todos os alunos- com júbilo especial do professor.
Estou a ver esse mestre, de pince-nez, meio curvo;
baixinho, o paletó a lhe roçar os joelhos, dando-me
a má notícia com ar contente. E logo lhe retruquei,
como aviso prévio:
-Isso quer dizer que, no próximo ano, o senhor
não vai mais lecionar neste curso. Se lecionou durante todo o ano, e ninguêm aprendeu, a culpa não é
só dos alunos- é também do professor.
E fui à cata de outro mestre.
Enquanto trabalhei no DASP, dirigia-o, como
seu grande comandante, o meu velho amigo Dr,
Luís Simões Lopes, benemérito do serviço público,

por

grande figura humana, a quem devemos o ter transferido para a Fundação Getúlio Vargas o sentído da
atualização técnica com que deu vida ao Departamento Administrativo do Serviço Público.
De vez em quando, ao encontrar-me com Benedito Silva e Cleanto de Paiva Leite, um na Fundação
Getúlio Vargas, outro na Presidência do IBEC, temos de reprimir o saudosismo do DASP de outrora,
_ porquanto nos sentimoS associados à instituição e ã
sua fase áurea.
Depois ... O DASP, conquanto continuasse a
prestar relevantes serviços, perdeu a força normativa em que se inspirara, sem dispor mais de meios
para conter a confusão que se veio criando pelo
tempo adiante, com institutos, autarquias, órgãos
para:telos, cada qual mais poderoso que o outro, ao
_arrepio da disciplina de ordem geral.
Por isso, ao ver que se inicia a Reforma Administrativa. confiada a Aluízio Alves no atual Governo,
tenho de levantar-me da cadeira e bater palmas, sabendo que, sem essa reforma, o Presidente da República, com todos os seus poderes, nada mais seria
-do que administrador do caos, na confusão do serviço público fe_deral.
A Escola Nacional de Administração, agOra criaM
da, reata a boa tradição dos cursos do DASP. Com
esta diferença, segundo imagino: estes, rha"iS próximos dos modelos americanoS; aquela inspirada na
experiência francesa, Fugindo certamente aos excessos burocráticos, próprios de nossa condição latina,
muito inclinada ao gosto do papel e ao rito ofiêia.I,
já pronigado pelo riso de Courteline em Monsieur
Badin e em Messieurs les Ronds-de-cuir e a que pep.-:
de também o nosso temperamento, se não· lhe
abrandamos em tempo o gosto da eloqUência e da.
representação ofiCial.
A reforma encontrará resistências, principafmet:J.·
te da parte daqueles_queconquistaram priV!Iegf~s,'à
revelia das normas que o DASP implantou nas shas
origens, para a políticã de recrutamento de pess(!al.
E não é apenas necessária -, ê indispensável como
fundamento de uma nova ordem construtiva p~ra .o
país. Voltada para o futuro.
Com as normas vigentes, Machado de Assis eArtur Azevedo não teriam chegado a chefes de seçâo,
--no ponto mais alto de suas carreiras burocrâfiCas,
simplesmente porque não dispunham de um titulo
universitário, que hoje se exige - se estou bem ~n~
formado -para a promoção e a melhoria de verícimentos. Título que por vezes nada tem a ver coffi o
cargo exercido, mas que serve para o empufrãõ Providencial do fim de carreira.
A reforma, ao que me consta, ajustará o título à
função, para que a conquista do canud_o, ·ou do diploma, faça sentido com o exercício do cargo. Daí a
necessidade _da Escola Nacional de Administração,
com o espfrito de aprimoramento que inspirOu o
DASP ao tempo de Luís Simões Lopes. Vai dar excelentes resultados, sobretudo no que concerne à
formação de uma elite administrativa.
Convém não perder de vista a preservação do
Instituto Rio Branco, que tão relevantes serviços
tem preStado ao país na formação da elite diplomática de que nos orgulhamos. Conheço-lhe os valores
e a disciplína, sei assim o que essa elit~ significa para
•o país.
Convém lembrar que Portugal alicerçou a unidade de seu império, depois da epopéia das descobertas, graças sobretudo à unidade das velhas Ordenações em que se baseou para governá-lo. A unidade do Brasil é, em grande parte, o resultado dessa
disciplina administrativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E de conhecimento público que a Via Dutra constitui,
provavelmente, a rodovia de maior trânsito do País. Assim ocorre pelo fato notório de interligar os dois centros
econômicos de maior expressão nacional - os estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro -além de funcionar
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como eixo viárío para as ligações do Sudeste e do
Centro-Sul com as demais regiões de nosso território~
Embora sejam escassas as estatísticas sobre a intensidade do tráfego nessa Via, em termos de expressões numéricas, sabe--se que as riquezas por ali transportadas
têm especial significação para a vida económica do Pais.
Milhões de toneladas de equipamentos, insumos industriais, mercadorias de todas as espécies e gêneros alimentlcios seguem por aquela rodovia, antes de chegarem
aos mercados internos de destino. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas se deslocam entre os dois pólos principais- Rio de Janeiro e São Paulo- e para diversos estados do_ Brasil, utilizando os transportes coletivos com
passagem obrigatória pela Via Outra.
Compreende-se, assim- Sr. Presidente, Srs. Senadores --que as autoridades administrativas do Governo
Federal concedam toda a sorte de atenções a esse impor·
tante segmento do sistema viário nacional. Lembramos,
a propósito, que há vinte anos, mais ou menos, já saturada pela crescente e incontrolável expansão do tráfego, a
Via Outra foi inteiramente restaurada para permitir a
duplicação d_e suas faixas de rolagem, com a criação de
mão e contra mão inteiramente independentes.
Deste modo, sob pressão da demanda de tráfego,
várias outras obras têm sido destinadas àquela rodovia,
sempre em consíd~ração às suas funções vitais para o escoamento da prodUção e ao trânsito de passageiros. Lamentavelmente, contudo, de algum tempo para cá, o Governo, acossado pela crise financeira e sob o impacto dos
programas de contenção de gastos, esquiva-se de realizar
obras na Via Dutra absolutamente indispensáveis para a
segurança do trânsito, condições regulares para o fluxo
dos veículos e, principalmente, para a proteção das populações que lhe são tributárias.
Em conseqUência, as estatísticas de acidentes fatais na
Via Outra vêm crescendo assustadora e dramaticamente,
em face da completa sustação de obras indispensáveis
para ajustá-la às exigências cada vez maiores dos níveis
de segurança. Não--desejamos enxergar nas políticas contencíonistas do Governo a negação do interesse nacional, sabido que ele atua em razão de circunstâncias extremamente adversas. Mas essas polfticas necessitam estabelecer com maior rigor técnico os critérios de seletividaie nos ~rtes de gastos públicos.
E o caso, por exemplo, das disfunções estruturais na
Via Dutra, cujos efeitos são notavelmente graves para a
economia do País e para a segurança física de alguns milhões de pessoas que vivem às suas margens ou por ali
transitam. Em razão disso, nenhum argumento poderá
justificar a suspensão ou o adiamento de obras naquela
rodovia, a menos que o Governo esteja no propósito de
abdicar de suas responsabilidades em questões fundamentais para a preservação da economia nacional e da
vida de milhões de brasileiros. E é, precisamente, por
não acreditar nessa hipótese, mas, ao contrário, nas boas
intençõ_es do Governo, que levantamos essa questão perante o Plenário do Senado.
Há - Sr. Presidente, Srs. Senadores - quatro si~ tuações especiais na Via Dutra, entre outras que a tornam de trânsitõ significativamente perigoso, para as
quais chamamos a atenção do Governo, na pessoa do
eminente Ministro dos Transportes, Senador Afonso Camargo Neto, e encarecemos as suas providêncías. Seguramente, essas quatro situações não esgotam as falhas estruturais da Via, mas são aquelas que já não suportam o
adiamento de soluções.
Referimo-nos, em primeiro lugar, à inexistência de
uma passarela para pedestres na altura do Município de
Itatiaia. A sua falta responde por número cada vez maior
de pessoas atropeladas- e o que é mais grave - com inM
cidência maior entre as crianças que se dirigem às escolas. Os acidentes nesse trecho da rodovia repetem-se
cada vez em lapsos mais curtos de tempo, em clara demonstração de uma tendência ascencional para os riscos
a que as populações, na altura de Itatiaia, estão expostas.
Em segundo lugar, a travessia da estrada na altura do
mesmo município de Itatiaia, carece, com a maior urgência possível, de um viaduto. A ingência dessanecessidade
decorre do fato de transitar na área, em sentido transversal sobre a Via Dutra, número significativo de veículos
pertencentes aos moradores locais e, mais ainda, a turistas que demandam à região durante todos os meses do
ano. Como se sabe, Itatiaia, com as magníficas altitudes
que lhe prodigalizam a Serra do Mar, desperta o interes-
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se turístico de toda a região e, até mesino, de remotos
pontos do Território nacional. As condições em que se
realizam hoje o tráfego ali, para a transposição da Via
Outra, são a causa quase diária de gravíssim-os acidentes,
de modo geral caracterizados pela colisão de veículos,
destruição das cargas e mortes de seus ocupantes. Daí,
não ser mais possível o adiamento d8. ConStrUÇão ae tim
viaduto na área, de modo a evitar definitivamente esses
--------riscos catastróftcos.
A terceira situação não é inenos grave do que as demais. Resume a necessidade de pavimentar o retorno por
baixo da ponte sobre o rio Paraíba, no quilômetro 298,
onde estão localizadas oito indústrias de porte intermediário. O retorno dâ acesso ao Pólo Industrial de Resende, por onde circulam milhares de trabalhadores e veículos, diariamente. Como a falta de pavimentação iinpede
o uso de acesso através do retorno, colisões e atropelamentos fatais são uma constante ali, para desespero da
população.
Finalmente, no quilômetro 293, a suspensão da pavimentação do retorno do Ribeirão da Divisa provoca situação da mesma intensidade dramãtica. Como, porém,
esse retorno dá acesso aos veículos que se dirigem ao Sul
de Minas, a iinposSíbilidade de seu uso aumenta ainda
mais os riScos de atropelamento e colisões. Uma outra
circunstância que agrava a situação é o trânsito de coletivos, a cada quim~e minutos, em transposição à rodovia, e
o trânsito de veículos particulares que se dirigem às localidades de Floriano, Porto Real e Quatis~
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na qualidade de representante do Rio de Janeiro nesta
Casa do Congresso Nacional, cabe-me a responsabilidade de patrocinar junto ao Governo da União as reivindicações mais sentidas de suas populações. E o que faço
agora, ao dirigir-me ao eminente MiriiSfro dos Transportes, no sentido de que anote as graves falhas estruturais
da Via Outra, objeto das considerações aqui produzidas,
e determine, com toda a urgência possível a realização
das obras indispensáveis para saná-las. Estou certo de
que o Sr. Ministro -compreenderá as preocupações que
assaltam os usuários da Via Outra e, principalmente, as
populações assentadas em suas margens. Do mesmo modo, estou convencido de que Sua Excelência haverá de
garimpar nas escassas disponibilidades do Tesouro os recursos necessários para a implantação dessas obras, tendo em vista o caráter inadiável de que se revestem, a expressão dos problemas econômicos e sociaiS que visa erradicar e, finalmente, os seus baixOs custos- em relação
aos benefícios que propiciai'ãO:Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Niv;ddQ Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Ata da
4~

249~

O Governo do Estado de Pernambuco, com o apoio
da SEPLAN, da Secretaria de Educação Física e Desportos do MEC e da UNICEF, promoveu, no trfduo de
15 a 17 do corrente mês, o 2~> ciclo de debates sobre o
Menor na Realidade ~acional.
A extensão e abrangência dos temas debatidos mostram a preocupação governamental e da sociedade com a
pi"óbleniât[ca tão complexa quão urgente, do me-ilór brasileiro, morrilente as duas categorias que desembocam
no controvertido tema da segurança: o menor carente e o
menor abandonado.
Contrad[tórias, embora, Os dados sobre a quantidade
de menores abandonados no País são estarrecedores: ascendem a mais de 20 milhões.
Na realidade, as carências na infância brasileira, em
muitas camadas sociais e em certas regiões, advêm da assistência deficiente e da desinformação a-partir do ventre
materno. Tanto assim que os registrOS mais recentes
apontam em nosso País rndices dos mais elevados de
mortalidade infantil, mormente na periferia de cidades
como Fortaleza (l34 por míl) e Recife (128 por mil), superiores aos dos países menos desenvolvidos do Planeta.
Sem dúvida alguma, esses danos alarmantes referentes
àquelas cidades constituem retlexos da seca prolongada
que se abateu no Nordeste, no período de 1979 a 1983, época justamente em que foram elaborados os levantamentos e realizadas as pesquisas. Tudo leva a crer que,
com a volta das chuvas e da fartura nos sertões, muitas
famílias carentes passarão a contar com trabalho regular
e melhor alimentação, ensejando o regresso ao interior
daqueles que demandaram a periferia das capitais, ria esperança de empregos e de alimentos, que no mais das vezes não chegaram a conseguir.
De qualquer modo, os reflexos sobre o agravamento
do problema do menor, nos últimos anos, tornaram-se
preocupantes e se constitUíram na tônica desse Segundo
Cíclci de Debates que vem de ser realizado no Recife.
Gostaria de lembrar que a Câmara dos_ Deputados, há
anos atrás, instituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o problema da
criança e do menor abandonado no País e apontar soluções.
Essa Comissão, após estudar exaustivamente as causas
e. os efeitos da marginalização social desse importante
segmento da nacionalidade, chegou a conclusões as mais
surpreendentes.
Uma dessas conclusões, desalentadora e chocante, é
de que à época, jâ existiam no Brasil cerca de 25 milhões
de menores carentes e abandonados.
Hoje, podemos afirmar, esse número supera os 30 milhões, pois o problema, longe de ter encontrado soluções, viu-se cada vez mais agravado, pois nesse interregno passou o País por um difícil período de recessão,
houve secas prolongadas no Nordeste, cresceram, até
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1984, os índices de desemprego e verificou-se uma intensificação no êxodo rural.
Conv_ém, ademais, uma referência à "Declaração das_
Direitos da Criança", da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatãrio. Vejamos, em síntese, o
que reza aquela Carta, que data de 1959:
·~A sociedade e às autoridades públicas caberâ a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças em
família e àquelas que carecem de meios adequados de
subsistência".
E, ainda, no Princípio n9 07:
"A criança terâ direito a receber educação, que será
gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário.
Ser-lhe-ã propiciada uma educação capaz de promover a
sua cultura geral e capacitá-la, em condições de iguais
oportunidades, a desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabUidade
moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade."
É bem verdade que não se pode obscurecer e subestimar o esforço que vem sendo empreendido pela LBA e
FUNABEM.
Mas é sabido que, sem embargo das melhorias que se
vislumbraram no trato do problema, uma soma bem
maior de recursos tem de ser mobilizada, sob pena de
vermos o problema agravar-se cada vez mais.
SimpósiOs dessa natureza, de conclusões e resultados
os maís- pforilissores, necessitam ser promovidos com
mais freqUência, pois não restam dúvidas de que o
problema do menor é urgente e não admite protelações.
Daí o presente registro, que fazemos com satisfação,
ao mesmo tempo em que elevamos nosso brado de alerta
para que se dê ao menor o tratamento constitucional e
legal de que é merecedor, assegurando-lhe o futuro, de
modo a que passe a ser uma força em potencial, com a
qual construiremos um País para todos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16
horas e 55. minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Co!llissão de Redação em seu parecer nl' 901, de
1986), do Projeto de Lei do Senado nl' 214, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, ·que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nl' 7.661, de 21 de junho de 1945
- Lei de Falências.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.)

Sessão em 17 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. Jorge Kalume

ÀS 16 HORAS E 55 MINUTOS: ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- -Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Aloysio Chaves - HéUo Gueiros
-Alberto Silva- Helvídio Nunes --Cesar CaisDias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir Gaudên_cio :..__
José Urbano ....;... Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Cputinho- Luiz Viaria- José I8nád0-Fifreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro-...:... Jamil Haddad
-Itamar Fnmco ...;...-Murilo Badaró --Alfredo Campos

-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão Müller José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria -Arno Damiani- Ivail Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de
presença acusa o_ comparecimento de 43 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

----SOb a pr-oteção de Deus, iníciiúilos-lú)SSos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
!~>-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 438, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 313, de
t 986, relativa a pleito do Governo do Estado de São

Paulo.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de 1986.- Murilo Badarô - Carlos Cbiarelli - Alfredo Campos.
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REQUERIMENTO
N• 439, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 382, de
1986, relativa a pleito -dO Departamento de Água e Essato de Juiz de Foiã - MG.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de 1986.- Murilo Badaró - Alfredo Campos - ltftlllar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os requerimentos !idos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, H, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) -
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comíssão de Redação em seu Parecer nº
901, de 1986), do Projeto de Lei do Senado nl' 214,
de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 7.661,
de 21 de: junho de 1945 - Lei de Falências.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o projeto aprovado:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 214,
de 1984, que acrescenta dispositivo ao Decreto~Iei n9
7.661, de 21 de junho de 1945- Lei de Falências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 142 do Decreto-lei n'i' 7.661 de 21 de
junho de 1945, pass~ a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
""Art. 142. . ............•.•.•...•.•.••..•
Parágrafo únicO. - Vinte-e quatro hora aPós a entrada do pedido de concordata, porém, o juiz nomeará um síndico ou depositário para todos os bens
e mercadorias do devedor, o qual por eles responderã, sem prejuízo do desenvolvimento normal das atividades da empresa concordatâria, até que sobrevenha a sentença referida no art. 144, caput.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'i' 438, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 313, de 1986, relativo a
pleito do Estado de São Paulo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despach~da ~s Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O ·sa. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n'i' 313, de 1986, o Senhor Presidenw
te da República submete a deliberação do Senado Federal pleito do Góverrio-do Estado de São Paulo que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
L Proponente
1.1. Denominação:_ Estado de São Paulo/Secretaria
de Estado dos Negócios da Justiça.
1.2 Localização (sede): Pátío do Colégio, 148 01.016
- São Paulo /SP.
2. FUianciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 941.109,00
OTN.

2.2 Objetivo: Implantação de presídios regionais.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 CondiçÕes deLiberação: O financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apres-entado.
2.6 Condições de Amortízação: O saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, venci veis
no último día de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 1.070.008.32
1987- Cz$ 4.282.111.09
1988- CzS 5.139.364.43
1989 - Cz$ 8.760.939.27
1990- Cz$ 12.061.303.83
1991- Cz$ 11.633.023,46
1992 - CzS 11.204.743,09
1993 - CzS 10.776.462.72
1994- CzS 10.348.182.35
1995 '- CzS 9.919.901,98
1996- CzS 9.491.621,61
1997 - CzS 9.063.341,24
1998 - CzS 8.635.060,87
1999- CzS 8.206.780,50
2000- CzS 7.778.500,13
2001 - CzS 3.728.644.93
2. 7 Garantias: Fiança do Banco do Estado de São
Paulo S/A- BANESPA.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Orçamentária,
observando-se disposições _contidas na Constituição do
Estado e também previstas na Lei n'i' 4.320/64.
Considerando os aspectos social, ~con~n:tico
financeíro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 219. de 1986~
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no va!or correspondente,
cm cruzados, a 941.109,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 b o Governo do Estado de São Paulo nos
termos do artigo 29 da Resolução n'i' 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 941.109,00 OTN,junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à ímplantação de presídios regionais.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresen"taçào do
Projeto de Resolução n'i' 219, de 1986, que autoriza O'Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
'941.109,00 OTN (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça).
Solicito do nobre Senhor Senador Hélio G-ueirõs õ parecer da _Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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"' 445, de 1986, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
São_ Paulo a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 941.109,00 OTN, destinado a financiar a implantação de presidias regionais.
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 observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja
VIsta que os recursos a serem reoassados serão prove-

nienteS do Fundo de Apoio ao oêsenvolvimento Social
-FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentafS aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a
mesa parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pelo Sr. !~"-Secretário.

E tido o seguinte

PARECER
N• 960, de 1986
(D~

Comissão de Redação)

Redação Final do Projeto de Resolução n'i' 219, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a Redação Final do Projeto de
Resolução n'i' 219, de 1986, que autoriza o Governo do
Estad_o de São Paulo a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 941.109,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 960, DE 1986
Redaçào Final do Projeto de Resolução n9 219, 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 Silo Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 941.109,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
O Senado Federal

resolve~

Art. 1~" É o Qgy-erno do Estado de São Paulo, nos
termos do artigo 29_da Resolução n'1 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela de n9 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 941.109,00 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 imp_Ia_ntação__de presídios regionais, no Estado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Em discussão a redaçã.o final. ~Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. _pRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n9 439, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n'i' 382, de
1986, relativo a pleito do Departamento de Agua e Esgoto em Juiz de Fora (MG).
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Em votação.
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram penmi.rlecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria, que_ foi despachada
às Comis-sões de Economia, de Constituição e Justiça e
de Municípios.
Solicito do nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão ·de Economia,

O SR. CID SAMPAIO (PMDB -

PE. Para proferir

parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 382/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Departamento Municipal de Ãgua e Esgoto de
Juiz de Fora (MG), que objetiva contratar, junto ao
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na
qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional da
Habitação - BN H.
Características da operação:
A- Valor: CzS 10.304.500,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C- Juros: 7,5% a. a. (6,5% a.a. do BNH e 1% a.a. do
agente financeirO};
D- Gara-ntias: fiança da Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora (MG) e vinculação da quota-parte municipal do
!CM;
E - Destinação dos recursos: ampliação e melhoria do
sistema de abastecimento de água do Município de Juiz
de Fora (MG).
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do
Departamento supracitado constatou que não obstante a
natureza extralimife da operação em pauta, o endividamento consolidado_ interno da referida autarquia, após a
realização do empréstimo permaneceria contido nos limites fixados pelo art. 29 da Resolução n'l 62/75, modificado pelas Resoluções nll 93/76 e nll 64f85, todas do Se-nado Federal.

A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. considera viável, teórica,
econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 220, de 1986
Autoriza o Departamento Municipal de Água e Es.
goto de Juiz de Fora (MG), a contratar operação de
crédito, no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões,
trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados).
O Senado Federal resolve:

Art. 111 b o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora (MG), nos termos do art. 211 daResolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CzS 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro
mil e quinhentos cruzados), junto ao B~nco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à ampliação e melhoria do sistema __d~_abasteci
mento de água do Município de Juiz de Fora(MG), 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 (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nll 220, de 1986, que autoriza o De-partamento de Âgua e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, tr~~entos e quatro
mil e quinhentos cruzados) para o fim qUe-especifica (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Municípios).
Com a palavra o nobre Sr. Senador Hélio Gu_eiros
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SR. Hli:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.) -Sr. Presiderile, Sr.S. Senadores:
O presente projeto de Resolução, da Corriissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem nt 382/86, do Sr. Presidente
da República, autoriza o Departamento de Âgua e Esgoto de Juiz de Fora (MG), a contratar empréstimo novalor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro
mil e quinhentos cruzados), destinado a financiar a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água
da cidade.
O pedido de autorização foi formuladO nos termos do
preceituado no art. 29 da Resolução nll 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 211 da Resolução n9
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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nll 220, de 1986, de
auto"ria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar o Departamento Municipal de Âguil e Esgoto de Juiz de Fora (MG), a contratar ope-ração de crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados),
destinada a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água da cidade.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia,
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con~
cluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de ConStituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de c_onstitucionalídade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução dil. matéria, pã.'Ssa-se à discussão do pmjeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matd'ia vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. !li-Secretário.
E lido o seguinte.

PARECER
N• 961, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redaçào final do Projeto de Resolução nll 220, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n11 220, de 1986, que autoriza o Departamento
Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora (MG) a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados).
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 961, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nll 220, de
1986.

Faça· 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 Departamento Municipal de Ãgua e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CzS
10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e
quinhentos cruzados).
O Senildo Federal resolve:
Art 111 ~o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope-ração de crédito no valor de Cz$ 10.3-04.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados),
junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais Sf A,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação-BNH, destinada à ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água no Município de Juiz de Fora, naquele Estado, obedecidas as con~
díções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 horas e 35 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nll 35, de 1982, de autoria do Senador Itamar Fran~
co, que institui Comissão para coibir o uso indevido do
poder econômico ou da estrutura administrativa no processo eleitoral, tendo
__ PARECER, sob n• 911, de 1986, da Comissão
"':-de Redação, oferecendo a redação do venc!do.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 31 minutos).
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Ata da 25011- Sessão em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Jorge Kalume
ÃS 17 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -

Altevir Leal -

Eunice Michiles -

Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio -- Nivaldo Machado Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Louríval BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana -José lgnácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco -Murilo Badaró--Aifredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges- Gastão MUllerJosé Frage!li- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnêas Faria - Arno Damiani- Ivan Bonato_- Carlos
Chiarelli - Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 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.
J9-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 440, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea

b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 330, de

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 441, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 362, de

1986, relativa a pleito da PrefeitUra Municipal de Ilhéus
-BA.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --Esses requerimentos serão votados após à Ordem do Dia, na forma
do art. 375, inciso 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscussãO, Ciiüf:guiido turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 35, de 1982, de autoria do Senador
Itamar Franco, que instiTUi Comissão pa_ra coibir o
uso indevido dO Poder económico ou da estrutura
administrativa no ProcesSO eleitoral, tendo
PARECER, sob n9 91l, de 1986, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido,
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o projetO aprovado.

Redaçào do vencido para o segundo turno regimen~
tal do Projeto de Lei do Senado n9 35, de 1982, que
institui comissão para coibir o uso inde~·ido do poder
econômico ou da estrutura administrativa no processo
eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
------Art. 19 Haverá, na capital de cada Estado da União,
uma comissão fiscalizadora das normas eleitorais relati-vas ao uso indevido do poder econômico- ou da estrutura
administrativa no processo eleitoral.
Art. 29 Qualquer cidadão ou partido polítict? será
parte legítima para denunciar à comissão a infringência
de dispositivo legal que coíb;I o uso do poder económico
ou da estrutura administratiVa estatal em proveito de
Candidato ou partido político.
Parágrafo único. A denúncia deverá conter minucio·
sa descrição dos fatos, ser acompanhada, quando possível, dós elementos probatórios Pertinentes, e indicar os
responsáveis.
Art. 39 A comissão será integrada por um represen.
tante indicado pelo partido político com representatividade na Assemblêia.
Art. 49 Recebida a denúncia, e verificada a existêÍJ.cia de indício_ d~ ocorrênci.a de ilfcito1 instaurar-se-á inquérito para apurar responsabilidades.
Art. 5<? A comissão poderá, no exercício de suas atri·
buições, determinar as diligências necessárias, tomar o
depoimento de qualquer pessoa, ainda que se encontre
no exercício de função pública, inquirir testemunhas sob
compromisso, requisitar de instituições, j)Ublicas ou particulares, informações e documentos.
Art. 69 Concluídas as investigações, serão os- autos
-::.- remetidos, com parecer conclusivo, ao órgão competente
do Ministêrio -Público, para os fins de direito.
Art. 79 Aplicam-se, subsidiariamente à instrução do
inquérito, as normas processuais penais.
Art. 89 O Tribunal Superior Eleitoral baixará, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
lei, as instruções necessárias à sua regulamentação.
Art. 99 Esta Lei en_tra em vigor na data de sua publicação·.
Art. lO. Revogam-se as disposições em contrárío.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 440, de urgência lido no
Expediente, para a Mensagem n'~ 330, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal Rio Brilhante, Mato
Grosso _do Sul.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentado. (Pausa.)
Aprovado.
. _
Aprovado o requerimento, passa-se à aprec1açao da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municipios.
Concedo à palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, .Srs. Senadores:_
Com a Mensagem n' 330/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS),
que objetiva contratar, junto à CB.ixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:
Características· da operação:
I. Proponente
l.l Denominação: Município de Rio Brilhante-MS.
1.2 Localização (sede): Rua Mareehal Deodoro, 350
- 79.130- Rio Brilhante-MS.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 21.958,46
OTN.

2.2 Objetivo: Implantação de Unidades Escolares.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização;
I O (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimesM
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
- índi"Ce-de variação das OTN:
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2:6 "Condições de amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no Ultimo dia de cada trimestre civil, prevendoMse os seguintes
dispêndios anuais:
1986 19871988 1989 19901991 19921993 1994 1995 !9961997 -

CzS 78.142,24
CzS 270.891,15
CzS 3!0.724,22
czS 298.732,78
cz$ 286.741,35
Cz$ 274.749,91
Cz$ 262.758,46
CzS 250.967,02
Cz$ 238.775,58
Cz$ 226.784,14
CzS 214.792,70
CzS 51.824,51

2.7 Garantias:-Vinculação de quotas do FPM.
2,S_Dispositivos Legais: Lei Municipal n•f520, de 2112-84.
O processo não apresenta dados que permitam, a esta
Comissão, avaliar a c.apacidade de endividamento da referida PfefeitU-ra. Todavia, com base em estudos realizados por seus órgãos assessores, a Caixa ECon6iniva Federal considerou a operação viável, sob os aspectos social, económico-financeiro e legaL
Assim sendo, concluímos, em caráter de excepcionalidade, pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 221, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
(MS), a contratar operação de crédito, no valor cor~
respondente, em cruzados, a 21.958,46 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 .E: a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
(MS), nos termos do artigo-29 da Resolução n9 93, de II

de outubro de 1976, parcialmente modificado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 21.958,46 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. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O Parecer
da ComisSãO de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 221.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardoso, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS~ RS. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Se!J.adores:
O presinte- Projeto de Resolução, da Comissão de
Economía do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 330/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Riõ Brilhante (MS) a contratar emprêstimo no valor correspondente, em cruzados, a 21.958,46 OTN, destinado a
financiar a implantação de Unidades Escolares no Município.
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução n<1 93, de 1976,
parcialmente modificado pela Resolução n9 140/85, am~
bas 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 consoante as prescrições legais e regimentaiS aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios~
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir- parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nl' 221, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 21.958,46 OTN, destinada à implantação de Unidades Escolares no Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de Constituíção e Justiça pronunciou-e
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla--tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela ComisSão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Sobre a
mesa o parecer da COmissão de Redação que vai ser lido
pelo Sr. 1~>-Secretârio.
b lido o seguinte

PARECER

N• 962, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redaçào final do Projeto de Resolução
I986.

n~'

221, de

Relator: Senador Octávio Cardoso
A CoiilisSão apresenta e redação final do Projeto de
Resolução nl' 221, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em -crUZados, a
21.958.46 OTN.
Sala de Reuniões da. ComíssãO, C:m 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator -Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 962, DE~T986
Redacão final do Projeto de Resoluclio
I986.

n~'

221, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, "inCis-o VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municip~l de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operacão
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
21.958,46 Obrigacões do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado _Fede_ral_resolve:
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Su.l, nos termos do artigo 21'
da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
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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
21.958,46 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Aoio ao Desenvolvimento So.cialFAS, destinada à implantação de Unidades Escolares,
no Município.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

2.8. Dispositivos- Legais: Lei Municipal nl' 2.212, de
20 de maio de 1986.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discos~
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 222, DE 1986

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n~' 441, de urgência
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 362, de 1986,
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Ilhéus,
Bahia.
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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-- Com a Mensagem n~' 362/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Mu-nicipar de Ilhéus-BA, que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS a seguinte operação de crédito:
1. Proponente
LI Denominação: Município de Ilhéus.
1.2 Localização (sede): Praça J.J. Seabra,
Ilhéus- BA.

sfn<~

-

2. Financiamento
2.l Valor: equivalente, em cruzados, a até 150.514,06
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de meios-fios, sarjetas, galerias pluviais e calçamento.
2.3 Prazo: carência: até 3 (trêS) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o finaildamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldO devedor Serâ
amortizado em 40 (quarenta) prestações t~tmestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 79.479,00
1987- CzS 317.916,00
1988- CZ$ 317316,00
1989- CzS 317.916,00
1990 - czs 1.907.462,00
1991--' CZf t.S75.67o.oo
1992- CZ$ 1.843.881,00
1993- CZ$ 1.812.092.00
1994- CZ$ 1.780.300,00
1995- CZ$ 1.748.508,00
1996- Cz$ 1.716.716,00
1997- CZ$ 1.684.924.00
1998-Cz$ 1.653.132,00
1999- Cz$ 1.621.340.00.
'
2.7 Garail.tias: vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus-BA a
contratar operacão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.514,06 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }I' Ê a Prefeitura Municipal de Ilhéus-BA, nos
termos do artigo 29 da Resolução n~> 93, de 11 de outubro
de 1976, alterado pela Resolução n~' 140/85, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 150.514,06
OTN, 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, galerias pluviais e calçamento no Município.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia concluiu pela apresentação
do Projeto de Resolução n~' 222.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir o parecer da COinissão de Constituição
e Justiça.
O SR. OCTAVIO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco~
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n~ 362/86~ do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus
- BA, a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 150.514,06 OTN, destinado a financiar a
implantação de meio-fios, sarjetas, galerias pluviais e
calçamento no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2~' Resolução n~' 93, de 1976, alterado pela Resolução n~' 140/85, ambas do Senado Federal, implicando a não observância dos limites fixados no
artigo 2~> da Resolução n~' 62, de 1975, també, 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 pfopoSiÇão foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es·
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
:E. o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir "parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nl' 222, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Ilhéus-BA a contratar operação de crédito no valor
córrespóndente, em cruzados, a 150.514,06 OTN, destinada à implementação de meios-fios, sarjetas, galerias
pluviais calçamento no Município.
A matériã foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeíto aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legaL
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
É o parecer.

e
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a 1flslrução da matéria,
passa-se à discussãO -do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senador_es que a aprovam queiram peiniarieCer
sentado. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redaçào que vai ser lido pelo
Sr. !<?-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 963, de 1986
(Da Comissão de Redacão}
Rcdacão final do Projeto de Resolução n9

222~

de

1986.

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 222, de 1986, que autoriza a Prefeitu-ra Municipal de llhéus-BA, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 150.513,06
OTN.
__ _
Sala de Reuniões da Comtssão, 17 de setembro de
· 1986.- Nivaldo Machado, Presidente- OctáVio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 963, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n~' 222, 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 N'
, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia, a contratar operaç-ão de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado
da Bahia; nos termos do artigo 29 da Resolução n" 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizaM
da a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a l 50.514,06 Obrigações do Tesouto
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação
de meios-nos, sarjetas, galerias pluviais-e-calçamento, rio
Município.
Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM
são.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a ilprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
17 horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n>:~ 231, de 1985, de autoria do Senador Nelson Car-·
neiro, que dispõe sobre a criação da Policia Florestal, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"s 738 a 740, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável.
-de Servico Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalume)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 48 mínutos.)

Ata da 25P Sessão em 17 de setembro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Jorge Kalume
REQUERIMENTO
N• 443, de 1986

ÀS 17 HORAS E 50 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE,
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho - Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco_ Lo_urival Baptista - "Alaor Coutinho - Luiz Viana José lgnâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Jamil Haddad- Itamar Franco- Murilo Badar6 -Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Enêas Faria- Arno Damiani
-·Ivan Bonato- Carlos Chiarem- Octávio C:a_idoso.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 377, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de
Arapiraca - AL.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento Interno. (Pausa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

O Sll, PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 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.
f9-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 442, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea
" ••, do Regimento Interno, para a Mensagem n<~
285/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de
Dourados - MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Carlos
• Chfarclli - Alfredo Campos - Octávio Cardoso.

Discussão, em segundo 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
Comissões:
- de Coustituicão e Justiça, pela constitUCionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável;
-de Servico Público Civilt favorável; e
- de Finanças, favorável.
A matéria constou da Ordem do_ Dia da sesSão extraordinária de 15 de agosto último, quando foi aprovada em primeiro turno.
Vai~se passar à discussão do projeto em segundo turno.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. !~'
Secretário.
É lido o seguinte

.PROJETO DE LEI DO SENADO No 231,
DE 1985
Emenda oferecida em plenário
Emenda n"' 1
Inclua-se, após o a.rt. 411, o seguinte artigo,
renumerando-se os demaJs:
''Art. 59 Os integrantes dos cargos de Agente
de Defesa da Polícia Florestal farão jus, inclusive os
aposentados, à gratificação instituída pelo Decreto·
lei n9 l.714, de 21 de novembro de 1979."
Justificação
Trata-se de complemento à estrutura da Polícia Florestal, vez que existe, realmente, no Pais, um serviço de
Polícia Florestal, para dar combate à devastação impediosa praticada contra nossas flora e fauna.
Argumenta, ainda, o ilustre autor do projeto em tela,
o nobre Senador Nelson Carneiro, que a "Polícia Florestal que preconizaríamos deve contar, de início, com o
pessoal que integra o serviço de _policiamento florestal do
IBDF, bem como o que presta idêntico serviço mediante
convêilfo à custa de recurs-os federais".
Nada mais oportuno, no momento, incluir, visando ao
aperfeiçoamento de da redação do projeto, a parte ora
sugerida, que asseguraria aos Agentes de Defesa da Polícia Florestal a gratificação já institUÍda pelo Decreto-lei
n"' 1.714/79 aos Agentes da Polícia Federal e aos Agentes
da Polícía Rodoviária Federal.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. -Jorge KaJume.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a discusãao com emenda, a _matéria volta
ao exame dasComissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se
agora à apreciação do Requerimento n~' 442, de urgência,
lido no Expediente, para Mensagem n~> 285, de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Dourados,

Mato Grosso do Sul.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aprovado o
Requerimento n~' 443, passa-se à apreciação da matéria
que foi despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de MunicíPios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
ComiSsão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 285/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Dourados (MS) que
objetiva contratar junto à Caixa Econômic_a__ Eederal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de DouradosjMS
l.2 Localização (Sede): RUa João Rosa Goes, n9 395
79.800 - Dourados/MS ·
· ··
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 25.452,66
OTN.
2.2--- Objetivo: Sliplementação de recursos do Processo FAS 4.167/81, visando quitação das dívidas decorrentes da construção de galerias pluviais, gUias e sarjetas.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados ~imes
tralmente, sendo o saldo devedor rejustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5. Condições de Hberação: o financiamentO--será li~
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de amortização~ O Sãldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) pTC:SlaÇões trimestrais e sucessivas, calculãdas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
- -1986 - CzS 138.996,11
1987 - CzS 284.830,56
!988 - CzS 323.306.91
1989- CzS 311.723.90
1990 - CzS 300.140.89
1991 - CzS 288.557,88
1992 - CzS 276.974,87
1993 -.CzS 265.391,86
1994 - CzS 253.808,85
1995 - CzS 242.225.84
1996 - CzS 230.642,83
1997 - CzS 219.059,82
1998 - CZ$ 207.476,81
1999 - CzS 50.059,35.
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Grculação de Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 1.104, de
25 de maio de I98l.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se-gundo a Caixa Econômica .Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
E o parecer.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 223. DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados
(MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Dourados (MS),
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de onze de
outu_bro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado a quitação de dívidas decorrentes de
construção de galerias pluviais, guias e sarjetas.
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia co-nclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 223, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN, para os fins
que especifica (dependendo de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Municípios).
Com a palavra o nobre Senhor Senador Hélio Gueiros, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução da Comissão de Economia do Senado Federal,_~omo conclusão de seu pareCer sobre a Mensagem n9 285, __ de 1986, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Dourados (MS) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN, destinado a financiar a quitação de dívidas decorrentes da construção
de galerias pluviais, guias e sarjetas.
Q 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 observância 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 elaborada consoante as prescrições legaís e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de M unic1pios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
emitir parecer.)..:..:. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 223, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 OTN, destinada à
quitação de dívidas decorrentes da construção de galerias pluviais, guias e sarjetas.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento da solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comíssão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível de União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
É o parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a me-sa, o parecer da Comissão de Redaçào que será lido, pelo
Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte:

PARECER

N• 964, de 1986
(Da Comissão de Reda.ção)
Reda.ção final do Projeto de Resolu4;ào
1986.

nQ

223, de

Relator: Senador Saldanha Dcrzi.
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 223,~de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
19~6._- Jo_rgc Kalume, Presidente - Saldanha Derzi,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 964. DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 223, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42. inciso VI, da Constituição. e eu. [[[JI[[[[[.
Presidente, promulgo a seguinte.
·
RESOLUÇÃO N•

• DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Eg..

tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crêdito no valor correspondente, em cruzados, a
25.452,66 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do_ Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93, de li d:- outubro de 1976, alterada pela
de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação- de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 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 quitação de dívidas decorrentes da construção de
galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa-se à apreciação do Requerimento n9 443, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 377, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Arapiraca, Alagoas.
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.

Solicito do nobre Senad_Q_r Cjd Sampaio o -parecer da

Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO - (PFL- PE. Para emitir
parecer.) -

Sr. Presidente, Srs.. Senadores:

Com a Mensagem
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n~

377/86, o Senhor Presidente da

República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Arapiraca (AL), que
objetiva contratar; junto à Caixa Económica Federal, na
quaHdade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Arapiraca.
1.2 Loca1ização (sede): Praça Luiz Pereira Lima, 82,
Arapiraca - AL.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até261,349,29
OTN.
2-.2 Objetivo: implantação de Central de Abastecimento.
2.3 Prazo: carência: atê 3 -(três) anos; amortização
- 1·2 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronogramas a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíVeís
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 -'- Cz$ 138.006,00
1987 - Cz$ 552.024,00
1988 - CzS 552.024,00
1989 - CzS 552.024,00
1990 - CzS 2.852.070,00
1991 - Cz$ 2.806.068,00
1992 - Cz$ 2.760.066,00
1993 - Cz$ 2.714.064,00
1994- CzS 2.668.062,00
1995 - CzS 2.622.059,00
1996 - CzS 2.576.060,00
1997 - Cz$ 2.530.057,00
1998 - Cz$ 2.484.056,00
1999 - CzS 2.438.053,00
2000 - Cz$ 2.392.052,00
2001 - CzS 2.346.049,00
2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios....:.. FPM.
2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 1.478, de 9
de junho de 1986.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viiDilidade, segundo a Caixa Econõmica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluídas pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 224, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca
(AL) a contratar operacão de crédito no valor, em
cruzados, equivalente a 261.349,29 OTN.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 É a Prefeitura MunkiP:al de ArapiracaAL, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de onze
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, alterada
pela de nl' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor, em cruzados, equivalente a 261.349,29 OTN,
junto à Caixa Económica Federal, na qU81idaàe âe gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à implantação de uma Central de Abas~
tecimento.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 224, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Arapiraca (AL) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 261349,29 OTN, para o fim que especifica (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Municípios).
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SJ.t. HELIO CUEIROS (PMDa- PA. 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 377/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca (AL) a contratar empréstimo no valor, em cruzados, equivalente a 261.349,29 OTN destinado a financiar
a implantação de uma Central de Abastecimento.
O pedido de autorização foi formulado nos t.Cnrios do
pre-ceituado no artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976,
parcialmente modificada pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, implicando a não observância
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, veri_fica-se que a proposição fOi elaborada con·
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.

Ü SR. PRESIDENTE (JÔrge Kalume) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir o parecer da Comissão de Municfpios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDa- MS. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n"' 224, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Arapiraca (AL) a contratar operação de crédito no Valor em
cruzados, equivalente a 261.349,29 OTN, destinada à implantação de uma Central de Abastecimento.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a pri-o~
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.

A Comíssão_-de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que sé defronta a- rTI.ãiOriã-dos municfpios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem pe-ça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria. vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa o
parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo Sr.
t 9-Secretário.

E lido o seguinte
PARECER

N• 965, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redacão final do Projeto de Resoluão n9 224, de
t986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redacão final do Projeto de
Resolução n~' 224, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca- AL, a contratar operação de crê- -dito no valor correspondente, em cruzados, a 261.349,29
OTN.
Sala de- Reuniões da Comissão, 17 de Setembro de
1986.- NUvado Machado, Presidente- Octâvio Cardoso, Realator - Jorge Kalumc.
ANEXO AO PARECER No 965, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 224, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presiderite, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N',
DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Es-tado de Alagoas, a contratar operacào de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 261.349,29
Obrigacões do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de A lagoas, nos termos do artigo 2~' da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizadas a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26 I .349,29 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 Central de Abastecimento, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a ap{ovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Apt:_ovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho_ras e 10 minutos, com a seguinte Ordem do Dia
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9_]8, de_l983, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que estabelece obrigatoriedade de seguro de crédito para as operações que indica, tendo
PARECER, n9 905, de 1986, da Comissão
-

de Redacão: oferecendo a Redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 5 minutos.)
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Ata da 252\1 Sessão em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Jorge Kalume
E o seguinte o pr-ojeto aprovado:
Reda.;ão do vencido para o 29 turno regimental do
Projeto de Lei do Senado n'>' 78, de 1983, que estabelece obrigatoriedade de seguro de crédito para as operações que indica.

ÀS 18 HORAS E /0 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal -Eunice MichilesRaimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista-

Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MüllerJosé Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi Enéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- CarlOs
Chiarem - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 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.
!'~'-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 444, de 1986
Requeremos urgência; nos termos do art. 371 alínea,
do Regimento Interno, para a Mensagem n'~' 321, de
1986, relativa a pleito da prefeitura de Luciara- MT.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

b~

REQUERIMENTO
N• 445, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. n"' 371, alínea b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 413,
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de
Ponta Porã - MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 375 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
DiscusSão; em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 78, de 1983, de autoria do senador
Jorge Kalume, que estabelece obrigatoriedade de se-guro de crédito para as operações que indica, tendo
PARECER, Sob n9 905, de 1986, da Comissão
- De Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é considerado definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimen~
to Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' As operações de desconto de notas promissórias por instituições financeiras, no valor equivalente a
até 1.000 (um mil) Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), poderão ser cobertas por seguro, quanto à res~
ponsabilidade do emitente, vedada, nesse caso, a exigên~
ela de avalista,
Art. 29 O prêmio do seguro ora instituido serâ deduzido por ocasião da liberação do desconto do valor [(qui~
do, e levado a crédito da seguradora, na base de 1% (um
por cento) por mês de vencimento.
Art. 39 A seguradora que não efetuar o pagamento
da dlvida segurada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do aviso, além de sujeitar-se à multa estabelecida
art. 3<;> desla lei, perderá o direito à ação de regresso
contra o emitente segurado, sem prejuízo da execução,
contra ela, pela instítuição.
Art. 4ço A seguradora que efetuar o pagamento da
dívida segurada fica sub-rogada nos direitos da instituição financeira, contra o emitente, ou seus sucessores,
até o limite do que efetivamente pagou.
Art. 59 Na hipótese de o emitente não saldar a obrigação até 3 (três} días úteis após o vencímento, o valor
do título será exigível diretamente da seguradora, que e~
fetuará o pagamento à instituição Hnanceira, inclusive
juros e acréscimos legais, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento do aviso correspondente, sob pena de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.
Art. 69 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
caç-ão.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrãrio.

na

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa~se à a~
preciação do Requerimento n"' 444, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n'~' 321, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Luciara (MT).
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.
Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer
da Comissão de Economia.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
:PrOfei-ir parecer.) :..__ Sr. Pfesidei1te:
Com a Mensagem n9 321, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Luciara (MT) que
objetiva contratar junto à Caixa Ecc~mômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
Características da operação:
]. Proponente
l.l· Denominação: Município de LuciarajMT
1.2 Localização (sede): Avenida Araguaia, sjn9
78.390- LuciarajMT

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 34.000,00
OTN.
2.2 Objetivo: fmplantação de uma Unidade Integrada de Saúde.
2.3 Prazo: Carência até J (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o~ fmanciamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amotizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais~
1986- CzS 62.218,97
1987 - CzS 185.672,84
1988 - CzS 185.672,84
1989 - CzS 316.511,61
1990 - CzS 435.745,83
1991 - CzS 420.273,10
1992 - Cz$ 404.800,36
1993 - CzS 389.327,62
1994 - CzS 373.854,88
1995- CzS 358.382,15
1996 - CzS 342.909,41
1997 - Cz$ 327.340,92
1998- CzS 311.963,93
1999 - CzS 296.491,20
2000- CzS 281.018,46
2001 - CzS 134.706,95
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 12, de 147-84.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Catxa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 225, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara (MT)
a contratar operação de crédito no valor corresponw
dente, em cruzados, a 34.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l'~' ~a Prefeitura Municipal de Luciara (MT),
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 crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 OTN
junto à Caixa Econônlica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação de uma Unidade Integrada de Saúde.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Ú SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O--parecer
da ·comissão de economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 225, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 34.000,00 OTN para o fim que especifica
(dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios).
Solicito do nobre Senhor Senador Hélio Gueiros o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
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O SR. HELIO GUE!ROS (PMD6- PA. Para proferir parecer.) -

Sr. Presidente. Srs. Senadores o -preseiile

projeto de resolução da Comissão de EcOilorU.iã.-do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men~
sagem ní' 321/86, do Senhor Presidente da República,
autorizando a Prefeitura M-unicipal de Luciara (MT) ã.
contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 OTN, a destinada a financiar a implantação de uma unidade integrada de saúde,
O pedido de autorização for formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resoluçi:io n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
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, verifLca-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade c técnica legislativa.
O _SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao
nobre Senador Marcelo MirS.nda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMD6- MS. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução nQ 225, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura de Luciara (.\IIT)- a
contratar operação de crêdito no valor correspondente,
em cruzados, a 34.000,00 OTN, destinada à implãntação
de uma unidade integrada de saúde.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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 ea.capacidade de pagamento da solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de economicidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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" municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a 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 SR. PRESIDENTE (J.orge Kalume) - Sobre a
mesa o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pelo _Sr .1"'-Secretário.

E lido o seguinte
PARECER

N• 966, de 1986
(Da Comissão de Rcdação)
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~~d3fão

final do Projeto de Resolução n9 225, de

Rehltor: Senadõr Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nQ 225, de 1986, que-autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara (MT) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de Setembro de
1986 - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N' 966, DE 1986
Redação Final do Projeto de Resolução nQ 225, de
1986.
Faço sabe_r que o Senado Federal aprovou, !lOS termos
do artigo 42, inciso VI, da Constüulção, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N• , DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. ·
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Luciara, estado do Mato Grosso, nos termos do _artigo 29 da Resolução n>? 93, de t 1 de outubro de 1976, alterada pela de nQ
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 34.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Saciar- F AS, destiil.ada à implantação de uma Unidade Integrada_de_Saúde, no Município.
Art. 2>? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Seflfãdos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- Passa-se à apreciação do Requerimento n>? 445, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem nQ 413, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Ponta-Porã, (MS).
Em· votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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 Benedito Ferreira, para proferir parecer da Comissão de Economia.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nQ 413/86, o Senhor Presidente da
República submete à, deliberação do Senado Federal
~- pleito da Prefeitura Municipal de Ponta Porã- MS que
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal a
seguinte operação de crédito:
Característica da operação;
l. Proponente
1.1 Denominação: Município de Ponta PorãjMS
1.2 _Localização (sede): Rua Lopes, 663 79.900 Ponta PorãfMS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 159.637,90
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de obras de infraestrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Arilortiia.ção:
09 (nove) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
?:·~ Ç_o!ldiçõesdeHberação: o fin_anciam~nt9_s~n1 ti:
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o sald_o devedor será
amortizado em 36 (trinta e seis) prestações trimestrais e
-S\JCessivas, calculad:,ts pelo SístemaSAC, vencíveis- no úl~
timo dia de ca_da trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS
399.329.57
1987- CzS
871.777,17
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1988 - CzS 871.777.17
1989 - Cz$ 1.690.868,41
1990 - CzS 2.437.311,52
1991 - CzS 2.340.447,42
1992- CzS 2.243.583,29
1993 - CzS 2.146.719.16
1994 - CzS 2.049.855,03
1995 - Cz$ 1.952.990,90
1996- CzS 1.856.126,77
1997- Cd 1.759.262,64
1998- CzS 843.307.27
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: lei Municipal nQ 2.322, de 612-85.
3. Co_nclusão
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade,
enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo de
Apoio aO Desenvolvimento Social - FAS.
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 226, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã MS a contratar opera'!;ào de crédito no Yalor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 OTN.
O St!nado Federal resolve:
Artigo 19 E a Prefeitura Municipal de Ponta Porã,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2>?
da Resolução nQ 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Semi.do Federal, autorizada contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 159.637,90 OTN, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a implantação de obras de infra-estrutura urbana e aquisição
de equipamentos para coleta de lixo,
Artigo 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E- o pãiecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nQ226, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Ponta-Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor cor~
respondente, em cruzados, a 159.637,90 OTN, para os
fins que especifica (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios).
Solicito do nobre Senhor Senador Hélio Gueiros o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HELIO GUEIROS (PMD6- PA. 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 nQ 413/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta
Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar empiêstimo no valor correspondente, em cruzados, a
159.637,90 OTN, destinado a financiar a _implantação de
obras de infra-estrutura urbana e aquisiÇão de equipamentos para coleta de lixo.
--0 pedido de autorização foi formulado nos ternlos do
preceituadO no artígo 2Q 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: cjüe os· reCursos a seiem repassados serão prevenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.
Assim, verifica-Se que a ProPosição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espéc_ie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurjdicidade e técnica legislativa.
__ ~--o p~recer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda, o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n>? 226 de 1986, de
autoria da Çomissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Ponta
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Porã (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 OTN, destinad_a
à implantação de obras de infra-estrura urbana e aqutsição- de equipamentos para coleta de lill_Q.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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.
A Comissão de ConsfilUição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos as.pectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tríbutãrias a nível de União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.

PARECER
N• 967, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução nº 226, de
1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do _Projeto de
Resolução n9 226, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS a contratar operação de
crédito no _valor correpondente, em cruzados, a
159.637,90 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Octâvio Cardoso- Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N' 967, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã,
Estado de Mato Gi'osso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
159.637,90 Obrigações_ do Tesouro Nacional OTN.
O Senado Federal resolve:

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, parecer da Conüssão de Redação, que serã lido pelo
Sr. 19-Secretário.

Art. J9 t a Prefeitura Municipal de Ponta Porà, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2<:> da
Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, alterada pela
de n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, amb~s do Senado

Ê lido o seguinte.
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de

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

O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- OS pareceres
são favo"râVeis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à dicussão do projeto, em turno único.
Em dicussão. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentado_s. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

Ata da

n9 226,

253~J

Setembro de 1986

Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ã Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de obras de infra-estrutura urbana e
a_quisição de equipamentos para coleta de lixo no Município.
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussão a redaçào fi_nal.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 18
horas e 25 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Dicussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 111, de 1982, de autoria do Senador Itamar
Franco, que assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral dos danos decorrentes de acidente,
quando causados por culpa grave do transportador, tendo
PARECER, sob n<:> 916, de 1986, da Comissão
-De Rcdação, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 21 minutos.)

Sessão em 17 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Dourados-

ÀS /8 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Ka1ume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídío Nunes - César Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival ,Baptista_Alaor Coutinho - _Luiz Viana -:- José Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo GOiries- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão MUllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi Enéas Faria -"Arno Damiani- Ivan Bona to- Carlos

Chiarelli - Octávio Cardoso.
A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nóssos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1t-Secretãrio.

_MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Carlos
Chiarelli - Alfredo Campos - Octávio Cardoso.

REQUERIMENTO
N' 447, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nº 307, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Bonito - MS.
Sala' das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri·
mentes lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N• 446, de 1986
Requeremos urg8ncia, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 293/86,

Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.

O projeto vai à Câmara dos Deputados.

_E o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 111, de 1982, que
assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento
íntegra! dos danos decorrentes de acidentes, quando
causados por culpa grave do transportador.
O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

São lidos os seguintes

PARECER, sob n9 916, de 1986, da Comissão
-de Redaç-ão, oferecendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei
do Senado N~> 111, de 1982, de autoria do Senador
Itamar Franco, que assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral dos danos decorrentes de acidente, quando causados por culpa grave do
transporta~or, tendo

Art. 19 O art. I06 do Decreto-lei nt 32, de 18 de nov:embro de 1966- Codigo Brasileiro do Ar, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 106. Quando o dano resultar de dolo ou
de culpa grave do transportador ou de seus prepostos, não serão aplicáveis os artigos deste Código que
excluam, atenuem ou limitem a responsabilidade."
Art. 29 _t ass~gurado à vítima de dano decorrente de
acidente aêreo o direito de acesso a todos os termos e
peças constantes do inquérito ou perícia levada a termo
pelas autoridad~s competentes para apurar as causas do
evento.
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Parágrafo único. .t faCultado à parte interessada ou
seu representante legal requerer cópia autenticada de
qualquer documento para defesa de direito.
Art. 39 Quando resultar provado que o acidente
ocorreu em virtude de fato imputável a outrem que não o
transportador, a responsabilidade deste não excederã o
limite legal do seguro compulsório, respondendo o terceiro pela quantia que o ultrapassar.
Art. 4~> As autoridades administrativas incumbidas
de velar pela segurança do vôo responderão pelos danos
decorrentes de sua ação ou omissão, quando o acidente
aéreo decorrer de fato que lhes seja esclusiva ou parcialmente imputãvel, bem como pelo agravamento das conseqüências do evento quando a responsabilidade direta
for de outrem.
ArL 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 446, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 293, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Dourados (MS).
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 distribuída às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao eminente Senador Moacyr Duarte Q parecer da Comissão de Economia.
. O SR. MOACYR DUARTE (PDS:-- RN. Paraproferrr parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Com a Mensagem n9 293/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Dourados --:- MS, que
objetíva contratar junto à Caixa Econômica Federãr a
seguinte operação de crédito:
Características da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação; Município de Dourados - MS.
1.2 Localização (sede): Rua João Rosa Goes, 395,
Dourados - MS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em Cruzados, aaté26.719,12
OTN.
2.2 Objetivo; Ampliação e construção de unidades
escolares de li' grau.
2.3 Prazo:_ I -de carência: até 01 (um) ano. 2- de
amortização; 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento serã liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 CondiÇões-de AmortizaÇão: o SR!do devedor serã
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, venclveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - Cz.J 37.815,~3-1987- Cz$ 197.702,44
1988 - CzS 345.473,52
1989- Cz$ 333.314,17
1990- Cz$ 321.154,82
1991 - Cz$ 308.995,46
1992- CzS 296.836,11
1993 - Cz$ 284.676,76
1994- Cz$ 212.517,41
1995 - Cz$ 260.358,06
1996 - Cz$ 247.922,51
1997 - Cz$ 236.039,37
1998 - Cz$ 223.880,01
1999 - CzS I59.n0,43.
2. 7 Garanfias: vin-culação das parcelas do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei n9 1.104, de 25-5-81.
A Caixa Ec_onômíca F'ede'rál aprovoU o pleito,
levando-se em consideração os aspectos econômicos e
sociais, bem como a viabilidade e enquadramento da
operação nas normas operacionais do FAS.
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 227, DE 1986
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damento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
:f: o parecer, Sr. Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em
Cruzados, a 26.719,12 OTN.
O Senado Federal resolve:
Artigo 111 É a Prefeitura Municipal de Dourados
(MS), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, parcialmente modificado pela Resolução n9 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em Cruzados, a
26.719,12 OTNs,junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
-Desenvolvimento Social- FAS, destinada à ampliação
e construção de unidades escolares de I 9 grau.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua Publicação.
Este o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favorâveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vaf à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Cor:D.issão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'l 227, de 1986, que autoriza aPre-íeitura Municipal de Dourados (MS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 26.719,12 OTN.
Dependendo ainda de pareceres das ComiSsões de
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador José Tgnãcio Ferreira o parecer da Comissão de ConstituiÇão e Justiça.

N• 968, de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa
redação final que serã lida pelo Sr. 19-Secretârio.

!:. lida a seguinte

PARECER

O SR. JOS€ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.-Sellildores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão___ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 293/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Dourados - MS, a contratar empréstimo no valor cor. respondente, em cruzados, a 26.719,12 OTNs, junto à
Caixa Econômica Federal, destinado a financiar a ampliação e 'construção de unidades escolares de li' grau.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
_pieceTfuado no artigO 29 da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obse-rVância dos llmltes fixados no artigo 29 da Resolução
número_ 62, de 1975,também do Senado Federal. haja
vista que os recursos a serem repassados serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
__::-:FA5_.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais apHcáveis à espéci~, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para proferir parecer da Comissão de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 227, de 1986, de
aUtoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Preffiitura Municipal de Dourados - MS, a contratar operação de crédito no valor
equivalente, em cruzados, a 26.719,12 OTN, destinado à
ampliação, construção de unidades escolares de {9 grau.
A·matêria fo"i apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-.
ti va.
Nos aspectos que competem a esta ComiSsão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos.termo_s do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi-

(Da Comissão de Reda.;ào)
Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 227, de
1986.
Relator: Senador José Ignácio Ferreira
A Coniissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 227, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12
OTN.
Sala de Reuniões da CorTdssão, em 17 de setembro de
1986. -Jorge Kalume - Presidente -José Ignácio Ferreira - Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER No 968, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 227, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos term'os
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
26.719,12 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Fed~ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
ampliação e construção de unidades escolares de l9 grau,
no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 447 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 307/86, relativa a piei~
to da Prefeitura Municipal de Bonito, em Mato Grosso
do Sul.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimef:JtO, passa-se à apreciação da
matêria, que foi despachada às Comissões de Economia
de Constituição e Justiça e de-Municípios.
'
Concedo~ palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte,
para profenr o parecer da Comissão de Economia.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 307 de 1986, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Bonito - (MS) que
objetiva contratar junto à Caixa Ecónônica Fede_ral, çsta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal - F AS a seguinte operação de crédito:

1. Proponente

1.1 Denominação:Munlcip"íó de Bonito (MS)
1.2 Lo.calização (sede}: Rua Pilad Rebua, 755 79.290
-Bonito (MS)
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 33.030,97

OTN
2.2- Objetivo: Obras de infra-estt;utura urbana.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (trêS) anos. Amortização:
lO (dez)anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em lOO% elo
índice de variação das OTN,
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condição de Amortização: o saldo devedor serâ amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 130.640.90
1987- Cz$ 180.381,00
1988 - Cz$ 407.487.48
2989- Cz$ 467.406,31
1990 - Cz$ 449.368,20
1991- Cz$ 431.330,10
1992 - czs- 413.292.00
1993 ...:CTz$ 395.253,90
1994- Cz$ 377.215,80
1995- Cz$ 359.177.70
1996- Cz$ 341.139.60
1997- Cz$ 323.101,49
1998 - Cz$ 77.956.92
2.7 Garan_ti_a_s:. vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 387 de 14-885.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenv_olvimento social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 228, DE 1986
Autoriza a Prefeitura i\'Iunicipal de Bonito (l\fS) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 OTN.
O Senado_Fedcral resolve;
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Bonito (MS) nos
termos do artjgo 29 da Resolução n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratlH operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 33.030,97 OTN junto à
Caixa Econômica Federal, esla na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Descvolvimento Social - F AS,
destinada à obras de infra- estrutura urbana,
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigOr na data de
sua publicação.

PARECER
N• 969, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) --0 parecer da
--Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'~ 228/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, em Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 33.030,97 OTN.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignãcio Pereira Ferreira, para proferir o parecer da Coinissão de
Constituição e Justiça.

0 SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB -,. ES.
Pa"r3 proferir parecer.)- Sr.-Presidente, Srs. Senadorês:
O presente Projeto de Resolução, da CórriiSSão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 307, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de BonitoMS a contratar empréstimo no valor correspondente, em
cruzados, a 33.030,97 OTN destinado a financiar Obras
de inf[a-estrutura urbana.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceirUado no artigo 29, da Resolução n'il 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixados no artigo 29, da Resolução n9 62, de
1975, também do Senado Federal, haja vista que os re=- cursos_a serem repassados serão provenientes do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais apticâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 228, de 1986 de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Bonito
- MS a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 OTN, destinada à fi- nanciar obras de infra-estrutura urbana.
A matéria foi apreciada pela Comissão- de Economia
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 enipréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios bi'asiteiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o_ projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação, _que vai ser lido pelo
Sr. !Y-Secretârio.
E lido o seguinte

Redação final d~ Projeto de Resolução n9 228, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de
Resolução n9 228, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de BonitojMS, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator -Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 969, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 228, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado
do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de crédiM
to no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. lY -E a Prefertura Municipal de Bonito, Estado
do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pelaResolução nY 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoi:o ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada a
obras de infra-estrutura urbana no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final.
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 50 minutos, com a seguínte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 263, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parâgrafos ao artigo 29 da Lei n9
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, lendo
PARECER. sob n9 898, de 1986, da Comissão
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

(Lel'anta-se a sessão às 18 horas e 49 minutos.)
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Ata da 254tt Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Sr. José Frage/li.
ÀS /8 HORAS E 50 MINUTOS, ACHA M·SE ?R ESENTES OS SRS. SENADORJ!;S:

Jorge Kalume - Altevir Leal --Eunice Mlchiles Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Guelras
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - Cesar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos AlRr;r.to Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio ___:_ Nivaldo Machado Carlos Lyra - Lui_~ GValcante -- Lourival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró_- Alfredo Ca~Pos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes-- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão MUller José Fragelli- Marcelo Miranda -Saldanha DerziEnéas Faria- ArnO Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trãbalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
!'>'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 448, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'>' 309, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal âeMundo
Novo- MS.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 449, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'>' 315, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado doMaranhão.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n" 263, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafos ao artigo 29 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968,
que fixa normas de organização e funcionamento de
ensino superior e sua articUlação com a escola média, e dá outras providências, terido.
PARECER, sob n9 898, de 1986, da Comissão
-De Redação, oferecendo a redação do_ vencido.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315, do Regimento Interno.
O projeto irâ à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o

~rojeto

aprovado:_

Redação do vencido para o segundo turno regímen~
-_tal__dQ_Projeto de Lei do Senado 1!º_2~3J de 1984, que
acrescenta parágrafos ao art. 29 da Lei n9 5.540,- de 28
de nol·embro de 1968, que fixa normas de organização
e funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média, e dá outras prm•idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I Q São acrescentados, ao art. 2'1 da -Lei n9 5.540,
de 8 de novembro de 1968, os seguintes parágrafos:
"Art. 2'>'
..........•.•........• -.--.-. ··-~···
§ 1" Da denominação das universidades e dos
estabelecimentos de ensino sob qualquer forma vinculados à União constará, óbrigatori3.m"ente, a palavra Federal, precedida da expressão "Universidade" ou "Faculdade", conforme o caso, e seguida do
nome do Estado, Cidade ou região em que se situe.
§ 2" A sigla identificadora de cada univerSidade
ou estabelecimento isolado de ensino poderá ser
constituída das letras iniciais de cada palavra de sua
denominação, vedada a utilização de expressões ou
arranjos que induzam à zombaria ou confusão."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nQ 448, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n" 309, de 1986,
relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada
às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e
de Municipios.
Solicito ao nobre Senador Carlos Lira o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL~ Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Com a Mensagem n9 309/86, o Senhor Presiden_te da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS)
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
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 : Município de Mundo NovojMS
1.2 Localização (sede): Av. Castelo Branco, 155; 79980
-Mundo NovojMS
2. Financiamento
2.1 Valor : equivalente, em cruzados, a até 3.737,21
OTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta de
lixo.
- 2.3 Prazo: Carência: até 01 (um) ano.
Amortização: 04 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de_variação das OTN.
2.5 Condição de Liberação: o financiamentO Será libera~
do em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor- será
arriortiiiido em 16 (dezesseis) prestações trimeStrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi-

mo dia de cada triniestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 16.999,07
1987- CzS 84.647,33
1988 - Cz$ 101.595,75
1989- Cz$ 96.493,55
1990- CzS 91.391,35
1991 - CzS 22.050,62
2.7 Garantias~ vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei n'>' 119, de 6-1-84.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Cii.Jxã "Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 229, DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS)
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 3.737,21 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1?. a Prefeitura Municipal de Mundo Novo
(MS), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
onze_ de outubro de mil novecentos e sententa e seis, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao desenvolvimento
Social - FAS, destinado à aquisição de equipamento
para coleta de lixo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) -O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 229, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de MUndo Novo, Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados a 3.737,21 OTN.
Dependendo ainda dos pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. OCTÃ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, da Comissão ôe Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n" 309/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS) a contratar emprêstimo no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 OTN, destinado a financiar a aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
O pedido de autorização foi forinulado nos termos do
preceituado no art. 2" da Resolução n9 93, de 1976, do
-Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9
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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O 5g. _P~I_UENTE (José Fragelli) -_Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de MunícíPíos.
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O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presídcinte, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n' 229, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Seriado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Mundo
Novo (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 OTN, destinada à
aquisiÇão de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos -financeiros, a qual concuiuu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
---Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria Vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N• 970, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 229, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nS" 229, de 1986, que autoríút- a Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS) a contratar operação de
crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão,
17 de setembro de
1986.- Nilvado Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
N• 970. DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução W' 229, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constítuição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
3.737,21 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. JS' ta Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29
da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela de nS" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21
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 aquisição de equipamento para coleta de lixo, no Município.

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na data_ de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em dicussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permancer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Passa·se à
apreciação do Requerimento n~' 449, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem oS" 315, de 1986, relativa
ao pleito do Governo do Estado do Maranhão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada
às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra
para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. CARLOS LYRA (PFL- AL- Para proferir
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Com a Mensagem n' 315/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberaçã_o do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Maranhão que objetiva
contratar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, a ~eguinte operação de
crédito:
A- Valor: CzS 72.872.615,20;
B- Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2- de amortiza-ção: 84 meses;
·C- EncargOs:
l -juros: a) recursos do BIRD: 0,5% acima de sua
taxa de juros;
b) recursos do BNDES: 5% a.a;
2- outros encargos:
a) recursos do BIRD:
-comissão à vista: USS 36,413.00, representado pelo
seu contravalor em cruzados, na data do pagamento;
-comissão de compromisso: 0,75% calculada dia a
dia sobre o saldo não desembolsado em US$, representado pelo seu contra valor em cruzados;
b) recursos do BNDES: 0,1%, cobrável por período
de 30 dias ou fração;
D- Garantia: vinculação de quotas do FPE;
E- Destinação dos recursos: implantaçãO e melhoria
de rodovias vicinais no Estado.
O Banco Central do Brasil, analisando a capacidade
de pagamento do Estado, concluiu que a margem de
poupança real líquida apurada é superior aos dispêndios
que a dívida consolidada interna apresentará, nos exercícios 1986-1995, após a realização da operação em exame
e que, portanto, a assunção do compromisso não deverá
trazer maiores pressões na execução orçamentária de
seus futuros exercícios.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor à realização do empréstímo.
Assim, somos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 230, DE 1986.
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos) o montante de sua dívida conw
solidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado do Maranhão, nos
termos do artigo 39 da Resolução nS" 62, de 28 de outubro
de 1975, do Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os parâmetros fixados no artigo 29 da Resolução nS" 62, de 1975 do Senado Federal tal como em vigor a fim de que possa realizar uma operação de crédito
no valor de Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos) junto ao Banco Nacional de Desen-
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volvimento Econdmico e Social- BNDES, destinado à
implantação e melhoria de rodovias vicinais no Estado,
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 (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui peta apresentação do
Projeto de Resolução n<:> 230, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de
crédito no valor de 72.872.615,20 cruzados, para o fim
que especifica, dependendo ainda do parecer da Comissão -de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
QSR. OCTÃ VIO CARDOSO (PDS- RS. 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 315/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar empréstimo no valor de CzS
72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos), destinado a financiar a implantação e melhoria de
rodovias vincínais no Estado e, conseqüentemente, a elevar no mesmo valor o montante de sua dívida consolidada interna.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 39 da Resolução n9 62, de 1975, do
Senado Federal.
Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. {9-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N• 971, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n9 230, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 230, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado do Maranhão a elevar em CzS 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardo~
so, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER
N• 971, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 230, 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 N•

, DE 1986

Autoriza o Go,..erno do Estado do Maranhão, a
elevar em Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, sejscentos e quinze
cruzados e vinte centavos) o montante de sua dívida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. !I' f: o Governo do Estado do Maranhão autorizado a elevar, temporariamente, os parâinetros estabelecidos no inciSo III do artigo 2"' da Resolução n~' 62, de
28 de outubro de 1975, alterada pela Resolução n~' 93> de
II de outubro de 1976, ambas do Senado Federal a fim
de que possa realizar operação de crédito no valor de
CzS 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e
setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte
centavos) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e SaCiai .:... -B"J'IfDES, destinado à implantação e melhoria de rodovias vicinais, no Estado, obedecidas as condiões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Hã orador.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aos noventa e um anos faleceu em Aracaju, no último
dia dois do corrente, o Sr. Sâlvio Oliveira. Ele era o mais
antigo maçam de Sergipe, tendo ingressado na- Loja Capitular Cotínguiba Cm 1918.
Sálvio Oliveira,- ao longo da sua vida, construiu um
tão belo quanto raro patrimônió, repre-sentado pela sua
honradez, pelo seu altruísmo, pela disposição que sempre teve em servir desinteressadamente ao próximo. Durante muitos anos foi Sálvio Oliveira o responsável pdo
A.silo de Mendicidade Rio Branco. Aquela casa mantida
pela Maçonaria transformou-se num exemplo de assistência prestada com a modéstia e a discrição que caracte-rizavam todos os seus atas, dedicou~se inteiramente à tarefa de proporcionar melhores dias aos que chegavam à
velhice ameaçados pelo desamparo.
O trabalho filantrópico realizado por Sálvio Oliveíra,
que dele nunca fez alarde, e, pelo contrário, até a encarava corno urna obrigação que tinha de ser útil ao seu se~
melhante, ê um exemplo tão belo, como belo foi o o litro
exemplo da sua vida púbfica como servidor do Estado.
Como diretor do Tesouro estadual, cargo que exerceu
até sua aposentadoria compulsória, Sâlvio Oliveira deu
reiteradas provas de devotamento à causa pública, e a ele
muito deve o Estado de Sergipe. Seài:fârio da Fazenda
no período de 1941 a 1945, Sálvio Oliveira caraCterizoU-O
seu trabalho pela absoluta prioridade que conferia ao interesse público, chegando, atê mesmo, ao sacrificio pessoal. Exemplar no trato com a coisa pública, Sâlvio Oliveira, corno dissemos antes, construiu um patrimônio
dos mais belos, porque intangível, não representado p_elos bens materiais, mas justamente traduzido na grandeza dos exemplos de probidade que deixou, no respeito e
admiração com que Sergipe se refere ao seu nome.
Sertanejo que sabiã ser altivO-e itriperturbâvel no seu
rfgido sentimento de honra e dignidade, Sálvio Oliveira
foi revolucionário na década de vinte, tendo participado
ativamente dos movimentos .. tenentistas" que tanta repercussão tiveram em S-ergipe~ ãfravés prtncip:dmente do
Tenente Maynard Gomes, de quem Sálvio foi amigo, ligado por sentimentos de admiração e -mútuo respeito, e
dele se tornou um dos principais auxiliares quando, após
a Revolução de 1930, Maynard chegou por duas vezes à
Interventoria de Sergipe.
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Relembro no momento em que evoco a sua figura, de
homem de bem, íntegro e cidadão exemplar, os sólidos
laços de nossa velha amizade, que nos unia.
Sempre valorizei essa amizade, porque Sálvio Oliveira,
era urna personalidade digna do mais profundo respeito,
firmeza e admiração pelas quaHdades de caráter que o
caracterizavam.
Solicito a incorporação, ao texto desta breve comunicação, do artigo anexo "Sálvio Oliveira", do Jornalista
Luiz Eduardo Costa.
Finalizando, desejaria agora formular nos concisos limites de,ste reglstro as expressões do meu profundo pesar e da minha saudade pelo falecimento de Sãlvio Oli~
veira, enviando, ao mesmo tempo, sinceras condolências
à famflía enlutada e aos integrantes da Loja Maçônica
Capitular de Cotinguiba, da qual foi um dos seus mais
dinâmicos veneráveis. (Muito bem!)

Quando Leandro Maciel assumiu o Governo a atitude
maniqueísta que _dominava a política sergipana logo se
manif~tou através das chamadas "mesas-redondas",
reuniões que o Governador fazia com seus secretários e
funcionários que tinham servido ao Governo anterior,
sempre conduzidas sob a forma de devassa, como se
tudo a partir daquele instante fosse moral, e indecente
todo o passado. Houve casos de servidores que foram levados à execração pública; um cometeu suicídio não su~
portando a carga que era feita com a participação de
emissoras de rádio que transmitiam as umesasredondas" em clima de muito sensacionalismo. Sâlvio
Oliveira era diretor do Tesouro do Estado há muitos
anos~ O cargo era efetivo e não de confiança, mas contra
ele se despejou a insensatez dos primeiros momentos em
que se fazia uma espécie de caça às bruxas. Havia muita
expectativa em torno de uma ..mesa~ redonda" na qual o
Governai:lor iria pessoalmente inquirir o diretor do Tesouro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.

Estávamos nessa época numa casa de praia e meu tio
foi passar o fim de semana, antes da segunda~feira em
que ha_veria a esperada mesa-redonda. Pela primeira, tal~
vez única- ocasião, o vi inquieto, preocupado, e era meu
pai quem o tranqüilízava. Agora compreendo o que para
ele deve ter significado a simples insinuação de improbidade para quem tinha um escrúpulo quase religioso, um
sentido rígido e invulgar de honestidade que dizia ser
uma "obrigação, jamais uma virtude".

Carta do Editor

Luiz Eduardo Costa
SALVIO OLIVEIRA

Ele era manso e era bom, e a sua mansidão não era
fraqueza, nem a sua bondade era disfarce. Ele foi um homem superior na humildade com que se portava e no
imenso orgulho que tinha de sua pobreza honrada, da
modéstia da sua vida onde a rotina não abafou o soitho,
o amor, a participação, e a luta, que conviveram Com a
dedicação ao trabalho, o altrulsmo, e, finalmente, aquela
sabedoria tranqUila que os cabelos brancos emolduravam na face que era altivez severa e terna compreensão.
Sálvio Oliveira foi assim

A primeira forte lembrança que dele guardo foi a de
um homem que trouxe calma e ponderação a um am~
biente de muitas expectativas ansiosas, onde as pessoas
que chegavam pareciam trazer mais inquietude.
Eu era criança, mas pressentia que meu pai apenas não
havia viajado como me diziam, As pessoas entravam em
nossa casa, falavam com minha mãe, que eu vi Choran~
do. Descobrí então que meu pai estava preso. Não compreendia bem porque, mas fazia algumas ligações com o
jornal que ele tinha e com um homem muito poderoso
que não gostava do que ele escrevia. Meu tio Sálvio Oliveira chegava freqUentemente, conversava e saía, e quando ele ia embora, eu notava que tudo ficava mais tranqUilo. Comecei então a ter uma confiança muito grande
naquele homem. Eu tinha quatro anos e o país estava
saindo_ do Estado Novo, que, todavia, ainda reprimia e
encarcerava.
Mais tarde fui juntando nas conversas detalhes de todos aqueles episódios. Meu pai, Paulo Costa, arrebata-do, ousado, fazia no Sergipe Jornal uma dura oposição
ao interventor Maynard Gomes. Sâlvio Oliveira, irmão
de minha mãe, não era só para meu pai um cunhado,
mas, sobretudo, um g~ande amigo.
Politicamente estavam em campos opoStos. Sálvio que
vinha de todas as conspirações e lutas revolucionãrías da
década de vinte, tornou-se amigo do tenente Maynard
Gomes, um revolucionãt'io, com forte sentimento de
honra embutido no seu autoritarismo de rebelde vitorio.:
so na revolução de 30. Sálvio permaneceu ligado a Maynard a quem muito admirava, e dele quando interventor,
se tornou Diret9r de Finanças, o equivalente hoje ao Se,.
cretário da Fazenda. E aqui se revela a força da personalidade de Sálvio Oliveira.
Meu pai, opositor ferrenho de Maynard, de quem an~
tes também fora amigo, confiava cegamente em Sálvio
Oliveira. Maynard igualmente confiava em Sálvio, que
sabia cunhado e amigo ·de Paulo, Sálvio freqUentava a
casa dos dois desafetos políticos, e de nenhum nunca
traiu a confiança, nunca se prestou para indiscrições.
Aos dois Sálvio fazia suas ponderações quase sempre fir~
mes, reprovava algumas vezes meu.: pai quando com ele
conversava, mas com terceiros jamais deixaria insinuar
qualquer crítica. Com Maynard, o todo poderoso interventor, Sá!Vio adotava igualmente a mesma atitude, e a
ele serviu com dedicação, sem m,mca ter sido servil.

Na "mesa-redonda" que eu ouvi com atenção pelo rádio, a mansidão, a humildade de Sãlvio Oliveira se transformaram na firmeza inflexível de quem não duvidava
um só milímetro da retidão de suas ações.
Sálvio Oliveira diante de todos ousou dizer que acreditava na honestidade do antecessor de Leandro, Arnaldo
Garcez, ele que não tinha ligações políticas, e muito menos partidárias com o ex~govemador. Leandro Maciei o
escutou durante todo _o _tempo calado, sem fazer interrupções. Quando Sálvio Oliveira terminou, Leandro não
fez perguntas nem permitiu que fossem feitas por seUs
Secretários, apenas se limitou a encerrar a "mesaredonda", que aliás não mais se repetiu, mas, falando
num tom de voz onde se notava emoção, fez o elogio
póblico de Sálvio Oliveira, e disse que o seu Governo, ao
invês de lançar suspeítas sobre e{e, deveria, ao contrário,
se mirar nos seus exemplos, buscar os seus conselhos,
pois qualquer governante deveria sentir-se honrado em
tê-lo como servidor.
Maçon desde 1918, Sálvio dedicou-se desde a década
de sessenta e até quando a sua saúde lhe permitiu, à direção do Asilo de Mendicidade Rio Branco, a mais importante obra social patrocinada pela Loja Cotinguiba.
Sálvio não era Q_díretor, era o amigo dos velhinhos que a
ele levavam seus problemas, suas angústias. O trabalho
do Asilo o absorveu então inteiramente, Uma vez o Santos jogava em A'racaju. Pelé em fim de carreira era o
mais famoso integrante da delegação santista que estava
hospedado no Pálace. Sálvio decidiu então que iria convidar Pelé a fazer uma visita ao Asilo. Não pediu a ninguém que o levasse até o famosojog~dor. Jã alquebrado
pelo peso da idade, com mais de oitenta anos, subiu as
escadas do hotel até o oitavo andar. Preferiu não ir pelo
elevador, e. ~oin _riso feliz e esperto, dizia depois que poderiam querer impedi-lo de chegar até Pelé. E assim se
viu ito apartamento de- frente com o ídolo. Pelé
impieSSiOóõu-se com aquéle Velhinho, prometéll "à tender
seu convite e ir até O Asilo no dia seguinte, saindo antes
da delegação que iria para o aeroporto e lá ficando alguns minutos. Pelé cumpriu a palavra e visitou os velhinhos, e dias depois o Asilo recebia urna ajuda finan-ceira
que fora mandada pelo jogador, com um atencioso bilhete para Sâlvio Oliveira, onde pedia inclusive que não
fosse revelada a ajuda que ele estava enviando. O Asilo
então vivia -uma crise financeira, e a ajuda de Pelé foi
providencial.
Cinco, oito anos é muito tempo para quem está em fim
de vida, e os velhinhos do Asilo dos tempos de Sálvio
Oliveira devem ter morrido to-dos.
Se algum ainda vivo estiver deve ter chorado lembrando do diretor de cabelos brancos e sempre com um
guarda-chuva na mão que com eles conversava, procura-
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va saber dos seus prob[c:mas, e era quase um irmão. Os
velhinhos que já morreram devem dta 2 de setembro ter
festejado Sálvio como um am,igo que chegou, e a eles outra vez se reuniu. E vão ter muito tempo para retribuir o
carinho que dele receberam.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!U)- A Presidência
convoca sessão extraordinária _a realizar-se hoje, às 19
horas e 5 minutos, corrr a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 8, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera a redaçào do§ 2" do art. 37 da Lein9
5. lOS, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de
Trânsito, tendo

Setembro de 1986

PARECER, sob n9 895, de 1986, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2 minutos.)

Ata da 255\1 Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragefli

ÀS /9 HORAS E 5 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge KalJme - Altevir Leal - Eunice Michile-sRaimundo Parente- Aloysío Chaves - Hélio Gueiros- Alberto Silva - Helvidio Nunes - Cesar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moucyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista Alaor Coutinho- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- JamU _Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró ~ Alfterlo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo G_omes -Benedito Ferreira - Mauro Borges- Gastão MUller José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria- Arno Damianí- Ivan Bona to- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fregelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Sn. 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.
!~'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 450, de I 986
Requeremos urgência nos termos do art. 371, alínea b,
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 340, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal deColíder

-MT.
Sala das Sessões, 17 de_ setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Niyahlo Machado.

REQUERIMENTO
N• 451, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 351, de

1986, relativa a pleito do GovernO do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. ~ Alfredo CampOs - Nivaldo Machado - OctaCílio Cardoso.
O SR. l'RESIDEN"I"E (José Fregelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia.
_ _ _ __
O SR. PRESIDENTE (José Fregelti)- Passa-se à

Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, de acordo com o art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o projeto aprovado:
Redaçoão do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado nl' 8, de 1985, que altera a redação do§ 2~' do art. 37 da Lei nl' 5.108, de 21
de setembro de 1966- Côdigo Nadonal de Trânsito.
-o- Congresso Nacional decreta:
Art. ]I' O§ 21' do_art. 37 da Lei n9 5.108, de2l de se~
tembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37 ............................... .
§ 211 Os equipamentos obrigatórios dos veículos
serão determinados pelo Conselho Nacional de
Trânsito que, oUtrossim, est.il.beleceráO-uso facultativo do cinto de segurança nas ãreas urbanas."
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fregelli)- Passa-se agora à apreciação do- Requerirriento n~'- 456 de Urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 340, de 1986,
relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de CoHder,
Mato Grosso.
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 depende de parecer das Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municipios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID _S~MPAIO (PL- PE. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nl' 340/86, o Senhor Presidente_da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Colíder """:"' MT, que
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal a
seguinte operação de crédito:
1. Proponente
Denominação: Município de Colíder- MT.
Localização (sede): Prefeitura Municipal, Travessa dos
Pareeis, 60 48.278 - Colíder- MT.
2. Firianciamento
"
2.1 Valor : equivalente, em cruzados, a até 68.765,36

OTN.

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado_nl' 8, de 1985, de autoria do Sen_a_d_Qr_N_dson Carneiro, que altera a redação do § 2~' do art. 37
da Lei n9 5. 108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional-de TrânSito, tendo
PARECER, sob n~' 895, de 1986, da Comissão
De Redaçoão, oferecendo a redaçào do vencido.
Em discussão o projeto, cm segundo turno. _(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

2.2 Objetivo: Implantação de unidades- escolares na zona
rural e urbana.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amorização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice __de variação das OTN.
25 Condições de Liberação: o finaciamento será libera~
do em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições _de_Amortizaçào: o saldo devedor será amortizado __em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais

e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, ven-cíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
l986 - Cz$ ll2.577,74
l987 - Cz$ 372.380.99
l988- Cz$ 640.l48.l0
l989 - Cz$ 88l.300,57
l990 - Cz$ 850.006,79
l991 - CzS 8l8.7l3.02
l992- Cz$ 787.4[9,24
l993- Cz$ 756.l25.47
l994- CzS 724.83l.69
1995 - CzS 693.537,91
l996- Cz$ 662.244,l4
l997- Cd ~630.950.37
1998 - Cd 599.656,59
l999 - Cz$ 568.362,8[
2000 - Cz$ 272.446,24.
2.7 Garantías: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municiapal n9 72, de 16-1285.
Considerando os aspectos sOcial, econômicofmanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
nofmã:S- operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N• 23l. DE 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder MT, a contrat!lr operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de CoHder- MT,
nos termos do art. 21' da Resolução n~' 93/76, de tl-10l976, alterado pela Resolução n9 l40/85, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36 OTN,junto à Caixa Econômica Federal, destinado à implantação
de unidades escolares na zona rural e urbana, obedecidas
as condições admitidas pela Caixa Econômica Federal,
no respectivo processo.
ArL 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 23 t, de 1986, que autoriZa aPrefeitura Municipal de Colíder - MT a contratar operãção de crédito no valor, em cruzados, a 68.765,36
OTN. para os fiiis que especmca·.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL -

PE. Para

proferir parecer.) Senhor Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução. da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
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Parecer sobre a Mensagem nl' 340/86, do SenhOr Presi-

dente da República, no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36 OTN, junto à Caixa Econômica: Federal, destinado a financiar a implantação de unidades escolares na zona rural e urbana do Muncípio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado do art. 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nãoobservância dos limites fixados no art. 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 Social- FAS.

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es-pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa,
E o parecer, Sr. P-residente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão
de Municípios.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 231, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Colíder
- MT, a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36 OTN, junto à Caixa
Econômica Federal, destinada à implantação de unidades escolares na zona urbana e rural.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-Se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidae, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Ec_onomia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividame,p.to o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se ãgOra à -discussão ao projeto, em turno único.
Em discusão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. 1"'-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 972, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 231, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 231, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder (MT) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
198"6. -Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER
No 972, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução, n~' 231, de
!986
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 Municipal de C olíder, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 68.675,36
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado
do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da_Resolução
n9 93, de I 1 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fedetal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 68.765,36 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento SQcial_- FAS, destinada à
implantação de unidades esc_olares na zona rural e urbana do Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data da
sua pub!icação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O p"i·Ojeto Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do requerimento n9 451, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 351, de 1986, relativo a
pleito do Governo do Distrito Federal.
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 do Distrito Federal.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. OD SAMPAIO (PL- PE. Para profCrirparecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cotn a Mensagem n9 351/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Distrito Federal que objetiva a al·
teração da Resolução n~' 8, de 3 de abril de 1986, que autoriza aquele Governo a contratar, junto ao Banco Nacional da Habitação, uma operação de_ crédito equivalente a 15.301.599 UPC, destinada a financiar diversos
empreendimentos na infra-estrutura urbana e social.
A Proposta de alteração visa atender às seguintes
obras:
1 - Projeto CURA
Valor-2.407.315 OTN
ObjetiVo- Complementar os serviços de urbanização
da Ceilândia e provê-la das facilidades de circulação e
plena utilização das funções básicas.
2- Infra-estrutura em conjuntos habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação no Distrito
Federal.
Valor- 8.238.000 OTN
Obejtivo- Propiciar a urbanização, sanearriento básico, energia e construção de equipamentos comunitários,
como creches, escolas e postos de saúde.
3 - Infra-estrutura em Saneamento Básico nó Distrito
Federal
Valor- 4.235.884 OTN
Objetivo- Propiciar a execução de obras destinadas aq
abastecimento de água e esgotos senitáiios, compreendendo construção de subadutora, complementação e me·
lho rias de redes de água, remanejamento e melhoria de
redes de esgotos.
4- Atualização do sistema cartográfico do DF
Valor- 420.400 OTN
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Objetivõ -Obter tnformações referentes a uso de solo,
habitação, atividades económicas, infra-estrutura, sistema viário.
Trata-se, como se vê, de modificaÇões nas atividades a
serem financiadas pela operação e uma adequação do
acórdão monetário ao Plano Cruzado, substituindo a
UPC por OTN.
No mérito, os empreendimentos a serem financiados
continuam a ter a mesma relevância sócio-económica e,
por isso, merecedores da aprovação da Casa.
Assim sendo, concluímos, pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 232, DE 1986
Modifica a Resolução

n~'

8, de 3 de abril de 1986.

O Senado Fedeial resolve:
"Art. 19 O art. 1~' da Resolução n9 08, de 198_6, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 :t: o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 15.301.599 OTN, junto ao Banco
Nacional da Habitação, destinada a financiar diver·
sas atividades constantes da EME n9 015/86 GAG, do Senhor Governador do DF".
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 232, de 1986, que autoriza o Governo do Distrito Federal a alterar a Resolução n~' 8, de 3
de abril de 1986.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare·
cer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o
presente projeto de resolução da Comissão de Econon1ia
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre
a Mensagem n9 351/86, do Senhor Presidente daRepública, altera a Resolução n9 8, de 1986, a fim de
adequá-la ao nosso padrão monetário e aos projetas a
serem financiados.
A matéria foi submetida à Casa, nos termos doaft. 51.
combinando com o art. 42, item V, da Constituição Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à expécie, merecendo. por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade,juridicidade e técnica legislativa. É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senad9r Benedito Ferreira o parecer da Comissão
do Distrito Federal.
O SR- BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 232, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que n_10dific~ a Resolução n9 8, de 1986, de mOdO a permitir o- Governo- do Distrito Federal a contratar operação de crédito, junto ao BNH, alterando as atividades
a serem financ[adas e o padrão monetário da referência.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos fmanceíros, a: qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo cm vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e acapacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento fa~orável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
· Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a alta relevância dos projetes a serem financiados.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.

3264 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Completada a instrução da matêria, passa-se à discussão do projeto, em turno úniCo. (Pausa.)
Não h a vendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Sobre a mesa
o parecer da Comissão de· Redação, que será lidO- pelo
Sr. 1'1-Secretário.
·
E lido o seguinte

ANEXO AO PARECER
N' 973, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução nY 232, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
Presidente, nos termos do art. 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N'

, DE 1986.

Altera ·a Resolução n9 -s, de 3 de abril de 1986.

Setembro de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados_. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto irá à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19
horas e 40 minutos, com a seguinte

O Senado Fedral resolve:

PARECER
n' 973, de 1986

Art. !9 O artigo 19 da Resolução n9 8, de 3 de abril
de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n"' 232, de
1986-

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 232, de 1986, que altera a Resolução nl' 8,
de 3 de abril de 1986.
Sala de Reuniõ_es da Comiss~_o, 17 cl,e setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.

''Art. !9 É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 15.301.599 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao Banco Nacional da
Habitação, destinada a financiar diversas ativídades
constantes da Exposição de Motivos n" 015/86GAG, do Senhor Governador do Distrito Federal."
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que cria o balanço trimestral de transporte
aéreo, tendo
PARECER, sob nY 894, de 1986, da Comissão
- de Redação, oferecendo a Redação do Vencido.
O SR; PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e .38 mlnutos.)

Ata da 256\l sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragdfí

ÀS 19 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Katume - Altevír Leal - Eunice Michiles Raimundo-Piirente- Aloysio Chaves -Hélio Gueirm
'- Alberto Silva - Helvídio Nunes --CéSar Cais Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho -_Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana- José lgnâcio Ferreira
-Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Jan:ill Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Be·
nedito Ferreira - Mauro Borges -Gastão MUllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda --Saldanha DerziEnéas Faria- Arno Oamráni -Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli ~ Octávio Cardoso.
"
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão._
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tnibalhos..
SObre a mesa, requerimentos cuja leitura serâ feita
pelo Sr. 19-Secretâiio.
--São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• ·452, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 37r, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 274, de
1986, relativa a pleito do Governo do Acre.
Sala das S"essões, 17 de setembro de 1986. -Jorie Kalume - Alfredo Campos - Nivaldo Machado - Jamil
Haddad.

REQUERIMENTO
N• 453, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do ãrt. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Oficio S/18, de 1986,
re_lativo a pleito do Governo do Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Murilo
Badaró - Carlos Chiarelli - Alfredo Campos.
_O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados apcl~ a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 66, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que cria o Balanço Trimestral deTransporte Aéreo, tendo
PARECER, sob nY 894, de 1986, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação ao vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discuss~o, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art, 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1985, que
cria o Balanço Trimestral de Transporte Aéreo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É criado o Balanço Trimestral de passagem e
transporte aéreo.

Parágrafo único. O referido Balanço tem por objetivo
relacionar, no Diário Oficial da Uníão, as passagens
aéreas emitidas em favor dos servidores dos órgãos da
Administração Direta e dos -da Admíilistração Indireta,
bem como dos das Fundações instituídas pelo Poder
Público.
Art. 29 Os balanços devem ser publiccidos, de forma
consolidada, pelos ministérios e pela Presidência da Re~
pública, no Diário Oficial da União.
Art. 39 Dos balanços constarão:
I - a relação das passagens aéreas emitidas,
discríri1inando-se o destino, os valores das passagens
aéreas nacionais e internacionais, os nomeS: dos respectivos funcíonários ou pessoas beneficiadas, o ato administrativo que autorizar a -viagem e a finalidade desta;
11- o valor das despesas com combustível e manutenção das aeronaves sob jurisdição do Ministério ou da
Presidência da República, datas e finalidades da utilização e autoridade, servidor ou pessoa beneficiada.
Art. 4Y O Poder ExecutiVo n!gulamentarâ esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 59 Esta_ lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n\0 274, de 1986, relativo a pleito do Governo do Estado do Acre,
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
e de Constituição e Justiça.
Estando a matéria dependendo do parecer da Comissão de Economia e verificando-se a ausência temporária
da maioria dos seus integrantes, a Presidência designa o

Setembro de 1986

nobre Senador Jorge Kalume substituto eventual na referida Comissão. Assim, solicito a S. Ex.• o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. SENADOR JORGE KALUME (PDS - AC.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 274/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Acre, que objetiva co-n--

tratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Sociai-FAS, a seguinte operação de crédito:
Característica da Operação:
Financiamento

Valor: equivalente, em cruzados, a até 87l.892,61
OTN.
Objetivo: implantação de Hospital-Geral.
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12
(doze) anos.
Encargos: juros de I% ao ano cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice
de variação das OTN.
Condições de liberação: o financiamento serâ liberado
em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de amortizaçãO: o ·saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais.:
1986 19871988 1989 1990 1991 19921993 1994 19951996 1997 1998 1999 2000 2001 -

CzS
792.921,01
Cz$ 3.768.781.05
Cz$ 4.761.376,06
CzS 8.116.592,45
CzS 1l.l74.222,83
CzS 10.777.441,49
CzS 10.380.660,15
CzS 9.883.872,82
CzS 9.51>7.097,48
CzS 9.190.316,14'
CzS 8.793.534,80
CzS 8.396.753,46
CzS 7.999.972,12
Cz$ 7.603.190,78
Cz$ 7.206.409,44
CzS 3.454.411,72.

Garantias: vinculação de parcelas do ICM.
Dispositivos legais: Lei Estadual n"' 807, de 5-12-84.
Não constam do processo elementos que permitam definir a capacidade de pagamento do interessado.
A Caixa Econômíca Federal, contudo, entedeu que a
operação ê viável e se enquadra nas normas operacionais
do FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
No 233, DE 1986
Autoriza o governo do Estado do Acre a contratar
operação de crédito no valor em cruzados equlvale~te
a 871.892,61 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
Art. I~" !3 o Governo do Estado do Acre, nos termos
do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contra_tat operação de
crédito no valor em cruzados equivalente a 871.892,61
Obrigações do Tesouro Nacional, destinada à implantação de Hospital-Geral.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da,
Comissão ·de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9233, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito
no valor, em cruzados, correspondente a 871.892,61
OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. N!V ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
O presente projeto de resoluçjJo, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Pare-
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cer sobre a Mensagem n9 274/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado do Acre a
contratar emprêstimo no valor em cruzados equivalente
a_871.892,5r, Obrigações do Tesouro Nacional, destinado a financiar a implantação de Hospital GeraL
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 29 da Resolução n'l' 93, de 1986, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nãoobservância dos limites fixados no art. 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 do Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
1:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Sobre a mesa,
redação final que serâ lida pelo Sr. 1"'-Secretário.
E lido o seguinte.

PARECER
N• 974, de 1986
(DI_l Comissão de Redação)
_Redação final do Projeto de Resolução n9 233, de
1986.

Relator: Senador Octávio Cardoso.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 233, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor
COrrespondente, em cruzados, a 871.892,61 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardo~
so, Relator - Jorge kalume.
ANEXO AO PARECER
N• .9J4, DE 1g86~
Redação final do Projeto de Resolução n9 233, de
1986.

Faço saber que o Senado Fed~ral aprovou, nos termos
do ar_tigo _A2, inciso VI, da Constituição, e eu,
--.,..---• Pres-idente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇAO N•
, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cm~
zados, a 871.982,61 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É o Governo do Estado do Acre, nos termos
do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela de n9 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 871.892,61 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 Hospital Geral, no
Estado.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovada,
O projeto aprovado vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Passa~se à
apreciação do Requerimento n"' 453 de urgência, lido no
Expediente, para o Oficio n9 S/18/86, relativo a pleito
do Estado do Maranhão.
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 Finanças e
de Constituição e Justiça.
C0ilcedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Governador do Estado do Maranhão solicita do Senado Federal, nos termos do art. 42, IV, da
Constituição Federal, a competente autorização para
que aquele Estado possa contratar operação de emprésti~
mo externo no valor de USS 40,800,000.00 (quarenta mílhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Exter~
na daquele Estado.
A operação foi autorizada pela Lei Estadual n'l' 4.627,
de 1985, da Assembléia Legislativa Estadual.
Constam do processo cópias do Aviso n"' 603, de 1986,
no qual o Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República reconhece a prioridade da matéria.
- As condições financeiras da operação sujeitar~se-ão à
aprovação do Banco Central do Brasil e a operação deverã contar com a garantia da União Federal.
Nestas condições, somos pelo acolhimento do pedido
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N• 234, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de crédito externo no valor de USS
40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mll
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. {9 f: o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, operação de
empréstimo externo no valor de USS 40,800,000.00 (qua-·
renta milhões e oitocentos mil dólares norteãmericanos), ou o equivalente em outras moedas, de
principal, destinada ao programa de RefinanciamentO
da Dívida Externa daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame de
condições creditícias a ser efetuado pelo Ministêrio da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do art. {9, inciso II, do Decreto n9 74.157, de
6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências da
política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o disposto na Lei Estadual n9 4.627, de 15·5-85.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O pareeer da
Comissão- de Finanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n'l' 234/86, que autoriza o Governo do
Estado do Maranhão a contratar operação decrêdito externo no valor de 40 milhões e 800 mil dólares, para os
fins de que especifica.
Solicito ao riobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão dC Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre o Ofício ..S" n"' 18, de 1986, autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar empréstimo ex~e~o, ~o _v'!_lo!_~e US$ 40,_800,000.00 (quarenta_milhões,
oitocentos mil dólares norte-americanos), destinado ·a financiar o Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
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O processo está instruído com todos os documentos
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do
Senado Federal.
O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo
em vista seu carâter prioritário.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, mereceõdo, por isso, o noss-a· encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constituCíonalida~
de, juridíCídade e têcnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade_ e juridicidade do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão_do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da ComisSão de Redação, que será lido pelo
Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N• 975, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 234, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 234, de 1986, que autoriza o Governo do

Ata da
4~

Estado do Maranhão a realizar operação de emprêstimo
externo no valor de US$ 40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, em 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado~Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
No 975, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 234, 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 Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS
40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mil
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 .E: o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor -de US.$
40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mil dólares
norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas,
de principal, junto a grupo _financiador a ser indicado a
refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado.

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n974.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da polític_a. económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
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as disposições da Lei Estadual nQ 4.627, de 15 de maio de
1985, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta ResoluÇão entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada,
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão ex.traordinâria a realizar-se hoje, às 19
horas e 55 minutos, com a seguinte.

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 232, de 1981, de autoria do Senador João Calmon, que autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e
fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus, tendo.
Pareceres, sob N9s 638 a 641, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Educação e Cultura;
- de Economia ;e
-de Finanças, favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (José Fregelli) da a sessão.

Estâ encerra-

{Lemnta-se a sessão às 19 horas e 53 minutos.)

257~ Sessão, em 17 de setembro de 1986
Sessão Legrslãtiva Ordinária, da 47~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli

ÃS 19 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM·SE PR&
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal ~Eunice Michiles Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo- Afonso Sancho_- Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho- -Amir OaudêncioJosé Urbano - Cid_Sampaio- Nivaldo Machado Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão Müller José Fragelli- Marcelo Miranda -Saldanha DerziEnéas Faria .....:ArriO Damiani- Ivan Bona to- Carlos
Chiarelli - Octávio ·Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 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.
J9-Secretãrí0.

São_ lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 454, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 318, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Farroupilhas, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 455, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371. alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 391, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Minas
Gerais.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ú) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Frageili) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 232, de 1981, de autoria do Senador
João Calmon, que autoriza o Poder Executivo a ins~
tituir adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e fumo para cachimbo, revertendo
o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus, tensJ_o
PARECERES, sob nQs 638 a 641, de 1985, das
Comissões;
- de Constituição e J ustíça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Educação e Cultura;
-de Economia; e
-de Finanças, favoráveis.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.

Setembro de 191>6~

DIÃRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

O projeto irá à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~>

232, de 1981

Autoriza o Poder Executivo a instituir adicional
sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e
fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.

O Congresso Nacional decreta:

Art. li' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir adicional no valor correspondente a ljlO (um décimo) do preço fixado para a venda ao consumidor ao de
cada maço de cigarros, caixa de charutos ou volume de

fumo para cachimbo.
Art. 2~> O produto dessa arrecadação serâ integralmente destinado ao ensino de primeiro e segundO graus,
compondo um fundo que será gerido por um Conselho
Diretor integrado por representantes do poder público e
da comunidade.
Art. 3~> Os atas necessários à execução desta lei serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo.
Art. 4~> A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se a
apreciação do Requerimento n~> 454, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 318, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Farroupilha, 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
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
Constituição e JusHça e de Municípios.
SolicitO ao nobre Senador Cid Sampaio o Parecer dã
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL - PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem
n~' 318, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senad_o Fede_ra.l pleito da Prefeitura Municipal de Farroupilhas (RS), que objetivB. contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
Financiamento
Valor :equivalente, em cruzados, a até li7.387,100TN.
ObjetivO : obras de infra-estrutura urbana.
Prazo : Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 10
(dez) anos.
Encargos :juros de 4% ao ano, cobrados trii:i:iestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice
de variação das OTN.
Condições de Liberação: o financiamento setã liberado
em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de Amortização: o saldo devedor será amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 240.198,24
1987- CzS 641.046,98
1988 - CzS 641.046,98
1989 - CzS 1.183.121,70
1990- Cz$ 1.677.117,90
1991 - CzS 1.613.013,21
1992- Cz$ 1.548.908,51
1993 ~ CzS 1.484.803,81
1994- CzS 1.420.699,11
1995 - CzS 1.356.594,41
1996- CzS 1.292.489,71
1997- 'Cz$ 1.228.385,01
1998 - CzS 1.164.280,32
1999- Cz$ 558.100,89.
Garantias : Vinculação de parcelas do ICM.
Dispositivos Legais : Lei Municipal n~' 1.436, de 22-1185.

Considerando os aspectos soci!!_l, economiCO·
financeiro e-ICgB.I, a operação apresentOu viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 235, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilhas
(RS) a contratar opera~ão de crédito no valor, em
cruzados, equivalente a 117.387,10 Obrigações do
Tesouro Nacional.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> E a Prefeitura Municipal de Farroupilhas,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. :29 da
Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, alterada pela
de n'? 140, de S de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor, em cruzados, equivalente a 117.387,10 Obrigações
do Tesouro Nacional, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada a obras de
infra-estrutura urbana.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O pàrecer da
Comissão de Econ_omia conclui pela apresentação do
PrOjeto de Resolução n<? 235/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilhas, Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 117.387,10 OTN, para os fins que especi~
fica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comíssão de Constituição e Justiça.

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL -

PE. 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 n"' 318/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Farroupilhas (RS) a contratar emprêstimo no valor, em
cruZados, equivamente a 117.387,10 OOrigi:ições do Tesouro Nacional, destinado a financiar obras de infraestrutura urbana.
O pedido de autorização foi formulado nos tennos do
preceituado no art. 29 da Resolução n~> 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguüi.te, a nãoobservância dos limites fixados no art. 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Jorge Kalume 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 n" 235, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura MuniciPal de Farrou~
pilhas (RS) a contratar operação de crédito no valor, em
cruzados, equivalente a 117.387,l0 Obrigações do Tesouro Nacional, destinada a obras de infra-estrutura ur~
bana.
A matéria foi apreciada pela Corriissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qUal concluiu 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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nfvel da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráveiS.
-Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão do projeto, em turno único. (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 S1t -PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. !~'~Secretário.

t

lido o seguinte

PARECER

N• 976, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n9 235, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 235, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilha - RS, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruz&dos, a
117.387,10 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado
- Relator - Saldanha Derzy.

ANEXO AO PARECER
N9 976, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução q9 235, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilha,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
117.387,10 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.
O Senado Federal resolve.:
Art.l~> Ê a Prefeitura Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos -do artigo 29 da
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
de n"' 140, de S de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a ll7.387,l0 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa
Económíca Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada a obras de infra-estrutura urbana, no Município.
Art. 2~> Esta Resolução- entra em vigor na data de
sua publicação_.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~ 455, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 391, de 1986, relativa a
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais.
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

e de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n' 391/86, o Senhor President(< da
Repúblíca submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais que obje~
tiva autorização do _Senad_o _Federal para que seja eleva~
do, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item
IV do art. 2"' da Resoluç_ão n"' 62, de 28-10-75, com as
modifiCações iritroduziadas pelas Resoluções n\"s 93/76 e
64(85, todas dos Senado Federal, de modo a permitir o
registro de uma emissão de 2.602.000 Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM), equivalentes a
CzS 276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e dois mil e oitocentos cruzados),
recursos estes destinado_s ao financiamento do Programa
de Melhoramentos de Rodovias do Vale do Jequitinho~
nha.
Esta operação obedecerá às seguintes condições:
a) Quantidade: 2.602.000-0TM, equivalente a Cz$
276.852.800,00.
b) Características do:. títulos:
Prazo - 12 meses
Juros: Taxa - 6% a.a.
Peridiocidade de pagamento - no resgate.
Modalidade - Escriturai.
c) Cronograma de colocação e vencimento:
Colocação - nov (86
Vencimento - 1ii~ ll ~87
Quantidade - 2.602.000
d) Forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n\" 565, de 20~9~ 79, do Bancp
Central.
e) Autorização legislativa: Lei Estadual n"' 5.828, de
6-12-71; Decretos Estaduais n"'s 14.325, de 4~2-72, e
17.742, de 28-1-76; Resoluções n\"s 795, de 24-4-78, 1.074,
de 16-7~81, e 1.477, de 26-3~86, da Secretaria da Fazenda
do Estado de Minas Gerais, Lei n"' 9.070, de 3-11-85 (Lei
dos Meios), e Resolução n"' 440/86, de 4-4-86, da Secretaria de P1anejamento e Coordenação Geral.
O Con.si!lho Monetário Nacional pronunciou~se pelo
encaminhamento do presente pedido, com base em parecer do Banco Central do Brasil.
Todavia, o parecer deixa claro que, antes mesmo da
realização da presente emissão, o endividamento canso~
lidado interno do Estado de Minas Gerais já ultrapassa*
va o limite flxado pelo item IV do art. 2"' da Resolução n~"
62/75 - face a um limite de CzS 8.230.582,7 mil, a responsabilidade por títulos já atinge, atualmente, o valor
de Cz$ 9.266.3_59,9 mil. Após a emissão o valor se eleva*
ria para Cz$ 9.543.212,7 mil.
Por outro lado, antes mesmo da emissão ora proposta,
constata~se que a capacidade de pagamento do Estado
de Minas Gerais mostra-se insuficiente eili telaÇãCi aos
dispêndios que sua dívida consolidada interna apresentará nos exercícios de 1987 a 1990.
__________ _
Em seu parecer o Banco Central argumenta que, dos
exercícios de 1987 a 1990, apenas o de 1987 serâ_influe:nciado pela emissão ora em exame, e do total de Cz5
3.420.475,6 mil previstos para os dispêndios no citado
exercício, CzS 1.360.456,0 mil referem*se ao resgate do
principal da dívida fundada interna mibiliária do Estado
de Minas Gerais. Com a autorização conc.~dldª- pela Se~
cretaria de Planejamento_ da Presidência da República
(SEPLAN/PR) ao Estado de Minas Gerais para "rolar"
100% dos seus títulos com vencimento para este exerci~
cio, o dispêndio previsto para 1987 deverá reduzir-se
para CzS 2.060.019,6 mil, tornando~se compatível com a
capacidade de pagamento prevista para aquele ano (Cz$
2.741.654,4 mil).
Com base nessa argumentação o Banco Central do
Brasil concluiu que a assunção do presente compromisso
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não deverá trazer, àquele Estado, maiores pressões na
execução do presente e dos futuros exercícios.
Cremos ser deplorável que a dívida consolidada inter~
na do Estado de Minas Gerais t_enha çhegado a essa si~
tuação, evidenciando que, em ocasiões anteriores, não
houve a necessária disciplina no tocante ao endividamento. Sob tais circunstâncias não se deveria normalmente conceder a autorização ora solicitada. O presente
caso mostra, mais uma vez, o esgotamento do mecanismo de endividamento de Estados e Municípios.
Considerando, porém, que os recursos a serem obtidos
pela presente emissão se destinam a beneficiar uma região caracterizada por carências extremas, somo favorá~
veis ao acolhimento da Mensagem, nos termos do se~
guinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 236, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e
seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e oito~
céntos cruzados) o montante de sua dívida consolida~
da interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l"' É I) Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabe-lecido no item IV do art. 29 da Re_sol_ução n"' 62, de 28-l 075, modificada pela Resolução n"' 93, de 11~10~76, ambas
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de
uma emissão de 2.602.000 Obrigações do Tesouro doEstado de Minas Gerais (OTM), equivalentes a CZ.S.
276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqi.icnta c dois mil e oitocentos cruzados), destinada ao financiamento do Programa de Melhoramentos de Rodovias do Vale do Jequitinhonha, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sUa
publiCação.
Este, o parecer, Sr. Presidente.
O SR, PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"" 236, de 1986, que autoriza 9 Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 276.852.800,00 para o fim que
especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir pãrecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, da ComiSsão de EconomHi do Senado Federal, como conclusão de seu pare-cer sobre a Mensagem n"' 391/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a elevar, temporariamente, o montante de sua
dívida consolidada interna, de modo a permitir o regis~
tro de uma emissão de 260.2000 Obrigações do Tesouro
do Estado de Minas Gerais, eQuivalente a Cz$
276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oito~
centos e cinqUenta e dois mil e oitocentos cruzados).
O pedido foi formulado nos termos da Resolução n""
62, de 28-10-85, modificada pelas Resoluções n\"s 93/76 e
64(85, todas do Senado Federal, estando amparado por
autorização legislativa do Estado de Minas Gerais.
A proposição foi elaborada consoante as prescrições
legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por
isso, nosso encaminhamento favorável no qti.e tange aos
aspectos de constitucionalidade,juddicidadee técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Completada a instrução da matê_ria, passa~se à discus~
são do projetO, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discos~
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. !\"~Secretário.
E lido o seguinte
PARECER

N• 977, de 1986
(Da Comissão de Redação)

Redação final do Projeto de Resolução n"" 236, de
1986.

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
~esolução n"' 236, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar, em CzS 276.852.800,00
(duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta
e dois mil e oitocentos cruzados), o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardo-so, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
N• 977, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 236, de
1986.

Faço saber que o S~nado Federal aprovou nos term'os
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
, lJE 1986
RESOLUÇÃO N•
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e
seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e oito~
centos cruzados) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado de Minas Gerais,
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro esta~
belecido no item IV do artigo 2~" da Resolução n\" 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n"' 93,
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 2.60"2.000 ~
Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(OTM) equivalente a CzS 276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e dois mil e
oitocentos cruzados), destinada ao financiamento do
Programa de Melhoramentos -de Rodovias do Vale do
Jequítinhonha, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
Em volação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

o

sR. PREsiDENTE (José Fragelli)- A Presídência
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje às 20 ho~
ras e 25 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 235, de 1984, de autoria do Senador Henrique
Santillo, que substitui no texto da Lei n9 6,341, de 5 de
julho de 1976 e nos artigos onde constar, o termo movi~
illento estudantil por movimento jovem, dá nova re-dação ao item II do art. 2"' da mesma Lei e revoga o parágrafo único do mesmo artigo, tendo
PARECER, sob n"' 44, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade e, no mérito, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está encerrada a sessão.
_(Levanta-se a sessão às 20 horas e 22 minutos.)
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Ata da 258"' Sessão, em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÀS 20 HORAS E25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- -Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente - Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César Cais Dias Macedo ~ Afonso Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amír GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana - José Ignãcio Ferreira
-Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Benedito Ferreira - Mãufo Borges - Gastão--M üller José Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi Enêas Faria -Arno Damiani- Ivan Bona to- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A lista de pre-sença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita
pelo Sr. !"'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 456, de 1986
Requeremos urgência; nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 333, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Roche-

do (MS).
Sala das Sessões, 17 de setembro ·de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 457, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 346, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal deCoHder
-MT.
Sala dás Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termoS do Regimento Inteino.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 235,_ de 1984, de autoria do Senador
Henrique Santillo, que substituí rio te"xto-da Lei n9
6.341, de 5 de julho de 1976, e nos artigOs onde
constar, o termo ..movimento estudantil" po_r "movimento jovem", dá nova redação aQ item II do art.
29 da mesma lei e revoga o parágrafo únfco do mesmo artigo, tendo
PARECER, sob n9 44, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 458, de 1986
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei

-do Senado -n.., 235, de 1984, a fim de ser feita na sesSão de
17 de outubro de 1986.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 456 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 333, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Rochedo, Mato Grosso do Sul.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrii-ãnecer
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 Cid S_ampaio,
para proferir o parecer da Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferír parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com Mensagem n9 333/86, o Senhor Presidente da
República submete ã deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Rochedo (MS) que objetiva contratar junto à Caixa Econôniica Federal, 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: Munigpío de RochedojMS
1.2 Localização (sede): Rua Joaquim Murtinho, sfn
79.450 - Rochedo(MS
2. Finaciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 10.583,88
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de unidades escolares a
nível de 11' grau.
2.3 Prazo; Carência: até 03 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
lndice de variação das OTN,
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC. vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 31.289,83
1987 - Cz$ 57.798,21
1988 - CzS 57.798.08
1989 - CzS 98.527,21
1990 - Cz$ 135.643,57
1991 - Czf 130.827,06
1992- Cz$ 126.010.54
1993 - CzS 121.194.02
1994 - CzS 116.377.50
1995- Cz$ 111.560,99
1996 - 106.744,47
1997 - CzS 101.927,95
1998 - Cz$ 97.111,43
1999- Cz$ 92.294.92
2000 - CzS 87.478,40
2001 - Cz$ 41.933,00
2.7 Garantias:Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 233, de 512-S3.
.

Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 237, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rochedo (MS)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,88 OTN.
O senado Federal resolve:
ArL 19 b a Prefeitura Municipal de Rochedo (MS)
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 correspondente, em curazados, a 10.583,88 OTN, junto à caixa Econômica federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimentõ Sacia]- FAS, destinado à implantação de unidades escolares a nível de 1' grau.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pUblicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
Comissão de Econômia concluiu pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 237, de 1986, que autoriza aPrefeitUra Municipal de Rochedo- MS, a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 10.583,88 OTN, para os fins que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nilvado Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. 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 n'í' 333/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
:Rochedo (_MS) a contratrar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,88 OTN, destinado a financiar a implantação de unidades escolares a nível de 19
grau.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que
os recursos a serem repassados serão provenientes do
Fundo áe Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridiCídade e técnica legislativa.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GQ. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 237, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Roche-do (MS) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,88 OTN, destinada à
implantação de unidades escolares a nível de 1"' grau.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual coo- cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.
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A Comissão de Constítuicão e Justiça pronunciou~se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspec-t?s de constitucionalidade, juridicidade e técniCa legistatJva.

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo ae:olhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comís_são de Ec_onQnúa, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragclli) -O parecer da
Comissão de Munlcípios é favorável
Completada a instrução d_ª _roatéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Pe~manecer
sentados_. __(Eausa.)
Aprovado.
A matéria vat à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. J9-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 978, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 237, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A ComisSão apreSenta- a redação final do projeto de
Resolução n9 237, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rochedo (MS), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,88
OTN.
Sala de Reunião da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
N• 978, DE 1986

Redaçio final do projeto de Resolução n9 237, 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 Rochedo, Estado do Mato Grosso do Stil, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
10.583,88 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de-RochedÚ,~Esia
do do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93, de 11 de ovtubro de 1976, alterada pela
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no Vã.lor correspondente, em cruzados, a 10.583,88
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidad_e de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de unidades escolares a nível de
19 grau, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pay,_Sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ·discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à apreciação do Requerimento n9 457, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 346, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Co\íder, em Mato
Grosso.
Em votação.
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 Muniçípios.
Concedo a p~la":'!a ao nobre Senado~ Cid Sampaio,
para proferir o parecer da Comissão de Economia,
O SR. CID SAMPAlO (PL- PE. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 346/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Município de Colíder (MT), que objetiva con·
tratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
L Proponente
l . I Denominação: M unicipio de Colíder
1.2 Localização (sede): Travessa dos Pareeis, 60, Colider
-MT
·
2. FinanciamentO
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 29.839,49
OTN.
2,2 Objetivo: Implantação de Postos de Saúde.
2.3 Prazo: Carência: atê 3 (três) anos
_
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: _o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cron_ograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será amortizado em 48 (quarenta e oitO) prestaÇões trimestrais
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 62.042,00
1987 - CzS 186.352,00
1988 - CzS 186.352,00
1989 - CzS 252.496,00
1990 - CzS 441.223,00
1991 - CzS 425.693,00
1992- CzS 410.164,00
1993 - CzS 394.635,00
1994- CzS 379.105.00
1995 - CzS 363.576,00
1996 - CzS 348.047,00
1997 - CzS 332.519,00
1998 - CzS 316.990,00
1999 - CzS 301.460,00
2000- CzS 285.931,00
2001 - CzS 204.257,00
2.7 Garantias: Vinculação de_parcel~s do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias --ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 071, de 12 de
dezembro de 1985.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômíca Federal, enquadr_ando-se nas
normas operacionais do Fundo de apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, con-cluímos p-elo acolhiinento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 238, DE 1986

Autoriza o Município de Coiíiler (MT) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
29.839,49 OTN junto à Caixa Econômica Federal.
Q __ senado Federal resolve:
Art. J9 I! o Município de Colíder (MT), nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
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_crédito_ no valor correspondente, em cruzados, a
29.839,49 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à imprantação de
Postos de Saúde, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 238/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder (MT) a contratar operação de
crédito n_o valor correspondente, em cruzados, a
29.839,49 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. N1VALDO MACHADO (PFL- PE. 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 n~' 346/86, do Senhor Presidente
da República, autorizando o Município de Colíder (MT)
a contratar empréstimo no valor correspondente, em
cruzados, a 29.839,49 OTN, destinado a fmanciar a implantação de postos de saúde.
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 observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9
02, 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, veriflca-se que a proposição foi elaborada consoante ãS prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecei da
COmissãO de Constituição e Justiça ê favorâvel.
Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer
da Comissão de Municípios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Para emitir parecer) - Sr. Presiderile, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 238, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar o Município de CoHder (MT) a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 29.839,49 OTN, destinado a financiar a
implantação de postos de saúde.
·
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridíCidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
___peta Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitivà com que se defronta-a maioria dos municíp-ios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributârias a nível da União, e ser o instituto do endividame:"to ~_único mecanismó de que díspõem para implementar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.

-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Municípios é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão·do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peço a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentado.s. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação,
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será Udo pelo
Sr. !<?-Secretário.

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

E lido o seguinte

RESOLUÇÃO
, DE 1986
N•

PARECER

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, a contratar opera~ào de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 29.839,49
Obriga~ões do Tesouro Nacional - OTN.

N• 979, de 1986
(Óa Comissão de Redaçâo)

Redação final do Projeto de Resolução n9 238, de
1986.
Relator: Senador Octá,·io Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n" 238, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder - MT, autorizada a contratar operaçãO! de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 29.839,49 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986. - Nh·aldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER
N' 979, DE '1986Redação final do Projeto de Resolução n" 238, de
1986.

Quinta-feira 18 3271

Em votação.
Os-Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

O Senado Federal resolve:

Art. ['i' E a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado
do Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de li de outubro de 1976. alterada pela Resolução n9
140, de 5 de dezembro de !985, ambas do Senado Federal, autoriza a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 29.839,49 Obrigaçõ_es do
Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caíxa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à implantação de postos de saúde, no Municlpio.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Discussão, em segunto Turno, do Projeto de Lei
do Senado no;~ 160, de 19S4, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei
n'? 6.024, de 13 de. março de 1974, para o fim de-determinar a imediata e automática absorção, pelo judiciário, dos processos de liquidação extrajudicial
de instituições financeiras, sociedades seguradoras e
entidades de previdência privada, quando não concluídos no prazo de seis meses, tendo
PARECER, sob n~' 43, de 1986, da Comissão
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)

Ata da 25911- Sessão em 17 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÃS 20 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros
- Alberto Silva - Helvídio Nunes --César Cais Dias Macedo - Afonso Scincho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivalda Machado Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Vianã - José Ignádo Fetreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró --Alfredo Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira ..:.: Mauro Borges- -Gastão MUllerJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi ---Enéas Faria - Arrio Damiani - Ivan Bonato - Carlos
Chiarelti --Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossoa trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 459, de 1986
Requeremos urgência, nos termos-do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n' 430, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Teresina (PI).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Helvidio Nunes.

REQUERIMENTO
N• 460, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, atrnea
b, do Restimento Interno, para a Mensagem n' 431, de

1986, rela'tiva a pleito da Prefeitura Municipiil de Teresina (PI).
Sala das Sesssões, em 17 de setembro de 1986.- AI- - fredo Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume HeMdio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIÕENTE(José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto 4e Lei
do Senado n9J60, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivO à Lei nY
6.024, de 13 de março de 1974, para fim de determinar a imediata e automátíca absorção, pelo JudiciáriO, dos proCessos de -liquidação extrajudiCiãl de
instituições financeiras, sociedadeS -:Seguradoras e
entidades de previdência privada, quando não concluídos no prazo de seis meses, tendo
PARECER, sob n'i' 43, de 1986, da Comissão
De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do_ art. 315 do Regimento
Interno.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 160, DE 1984
Acrescenta dispositivos à Lei n9 6.024, de 13 de
mai"ço de 1984, para fim de determinar a imediata e
automática absorção, pelo Judiciário, dos processos
de liquidação extrajudicial de instituições financeiras,
sociedades seguradoras e entidades de previdência privada, quando não concluídos no prazo de seis meses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 São acrescentados ao art. 19 da Lei n9 6.024,
de 13 de março de 1984, os seguintes §§ {9 e 29:
§ )9 "Será transferida, automática e imediatamente, ao Judíciárío toda a responsabilidade do
processamento da liquidação de instituição financeira, quando a sua liquidação extrajudicial exceder
o prazo referido no § 29 do art.15
§ 29 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior, ainda, à liquidação extrajudicial de sociedades
seguradoras (Decreto-lei n9 73, de 21-11-66, arts. 96
e 97) e de entidades abertas de previdência privada
(Lei n'i' 6.435, de 15 de julho de 1977, art 63 e segs.)."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à apreciação do Requerimento n9 459, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem nY 430/86, relativo a pleito
da Prefeitura Municipal de Teresina, Piauí.
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.
SolicitO ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 430/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da PrefeitUra Municipal de Teresina (PI) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
I. Proponente
1.1 Denominação: Município de Teresina

3272
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1.2 Localízação (sede): Rua 19 de Novembro
Teresina - PI

2.

Financia-mento

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 61.795,97
OTN.
2.2 ObjetivQ: Aquisição de equipamentos para coleta
de lixo, construção de um prédio para administração e
apoio aos trabalhadores do aterro sanitário e reforma do
prédio onde funciona a administração do Departamento
de Limpeza Pública.
2.3 Prazo: CarênCia: até 3 (três) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o _saldo devedor reajustado de acordo com
o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiariiento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor serâ
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis ilo último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 21.737,00
1987 - Cz$ 130.528,00
1988 - Cz$ 130.528,00
1989 - Cz$ 130.528,00
1990 - Cz$ 783.140,00
1991 - Cz$ 770.087,00
1992 - Cz$ 757.034,00
1993 - Cz$ 743.982,00
1994 - CzS 730.930,00
1995 - CzS 717.878,00
1996 - Cz$ 704.826,00
1997 - Cz$ 691.773,00
1998 - Cz$ 678.721,00
1999 - CzS 665.668,00.
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM.
2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 1.849, de 14
de maio de 1986.
COnsiderando os aspeCtos social, econômicofinãnceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Feder~!, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Menssagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N9 239, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:. a Prefeitura Municipal de Teresína (PI),
nos termos do art. 29 de Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento. Soda_!
-FAS, destinado à aquisição de equipamentoS para cóleta de lixo, construção e reforma- de prédio na área de
limpeza pública.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 239, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Teresina (PI) a contratar operação
de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a
61.795,97 OTN, para os fins que especifica.
Solicito aO nobre Senador Helv1dio Nunes o parecer
da Comissão de ConStituição e JustiÇa.
-

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para proferir
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
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Parecer sobre a Mensagem n9 430/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Teresina (PI) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Te·
souro Nacional destinado a financiar a aquisição de
equipamentos para coteta de lixo, construção e reforma
de prêdíos na área de limpeza urbana.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 29, da Resolução n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não·observância
dos limites fixados no art. 29, da Resolução n9 62, de
1975, também do Senado Federal, haja vista que os resultados a serem repassados serão provenientes do Fun·
do de Apoio ao DeserivcilvimC:nto Social - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante ·as presCrições legais e regimentais aplicáVeis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorá:vel, no que tange aos aspectos de constitucionalida·
de,_Juridicidade e técnica legíslativa.
Este ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Municípios.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para profe"rir
Parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 239, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura- Municipal de Teresina (PI) a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados, destinada à aquisição de coleta
deJixo, construção e reforma de prêdios na área de limpeza pública.
A matêria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solícitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo e~caminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~
ti va.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
Este ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragel!i)- O parecer da
Comissão de Municípios ê favorável. Completada a instrução da matêria, passa-se a discução do projeto, em
turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão _de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será !ido pelo
Sr. l9·Secretário.
É lido o seguinte

PARECER

N• 980, de 1986
(Da Comissão de Redação)
_Redação final do Projeto de Resolução n9 239, de

1986.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 239, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina- PI, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 61.795,97
OTN.
Sala das Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
198'6. - Jorge Kalume, Presidente- Sald_anba Derzi,
Relator - José Ignácio Ferreira.
ANEXO AO PARECER
N• 980, DE 1986
Redsção final do Projeto de Resolução n9 239, de

1986.
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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 Teresina, Es-tado do Piauí, a contratar operação de crédito no va·
lor correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Teresína, Estado do Piauí, nos termos do artigo 2~> da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do
Tesouro Nadonal - OTN, junto A Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
aquisíção de equipamentos para coleta de lixo, construção de um prédio para administração e apoio aos trabalhadores do aterro sanitário e reforma do prêdio onde
funciona a administr:açào do Departamento de Limpeza
Pública, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
-D projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'i' 460, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n' 431, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Teresina, Piauí.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria, que foi despachada às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- P_E. Para proferir parecer) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 431/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Teresina (PI), que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao_Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crêdito:
l. Proponente
l.l Denominação: Muncípio de Teresina
1.2 Localização (sede): Rua 19 de Novembro Teresina ~PI.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até I 12.102,54
OTN.
2.2 Qbjetivo: reforma, ampliação e implantação de
mercados públicos.
2.3 Prazo: Carência: atê 3 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano. cobrados trimestralmen_te, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento serâ liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC 1 vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- Cz$
59.196,00
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1987 - CzS 236.784,00
o pedido de autorização foi formulado nos temias do
1988 ~ CzS 236.784,00
preceituado no art. 29 da Resolução n\'93, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
1989- CzS 236.784,00
dos limites fixados no art. 2~>, da Resolução n~' 62, de
1990-Cz$ 1.223.361,00
1975, também do Senado Federal, haja vista que os re1991- CzS 1.203.629,00
cursos a serem repassados serão provenientes do Fundo
1992- CzS 1.183.897,00
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS.
1993- CzS 1.164.165,00
__________ - _Assim, verifica-se que a proposição foi-elaborada con1994- CzS 1.144.433,00
soante às prescrições legais e regimentais aplicáveis à es1995- CzS 1.124.701,00
1996- CzS 1.104.969,00
pêci"e, merecei:JdO, pó"r isso, o nosso encaminhamento fa1997- CzS 1.085.237,00
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida1998- CzS 1.065.505,00
de~- jUi"idicidade e têcnica legislativa.
1999- Cz$ 1.045.772,00
Ê o parecer, Sr. Presidente.
2000 - Cz$ 1.026.040,00
O Sr. PRESIDENTE (Josê Frageili) - O parecer da
2001- Cz$ 1.006.306,00
Comissão de Co_nstituição e Justiça é favorável.
2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo de
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Participação dos Municípios - FPM.
Comissão de Municípios.
2.8 DispositiVOs legais: Lei Municipal n" 1.851, de 15
de maio de 1986.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
Considerando os aspectos social, econômicoparecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, seSob exame o Projeto de Resolução n"' 240, de 1986, de
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvique objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Teresimento S_ocial - F AS.
na (PI) a contratar operação de crédito no valor corresAssim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensapondente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Te-gem, nos termos do seguinte:
souro Nacional, destinada à reforma, ampliação e implantação de mercados públicos.
PROJETO DE RESOLUÇÁO
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
N• 240, DE 1986
no que diz respeito aos aspectos firianceiros, a qúal concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioAutoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI)
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
a contratar operação de crédito no valor corresponcapacidade de pagamento do solicitante.
dente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional.
A Comlssào de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspecO Senado Federal resolve:
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnic;a legislaArt. 1"' :É a Prefeitura Municipal de Teresina (PI),
tiva.
nos termos do art. 2Q da Resolução nY 93, de li de ouNos aspectos que competem a esta Comissão, opinatubro de 1976, do Senado Federal, tal como em vigor,
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
autorizada a contratar operação de crédito no valor corpela Comissão de Economia.
respondente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do
Ê o parecer, Sr. Presidente.
Tesouro Nacional, junto à Caixa Económica Federal,
O SR. PRESIDENTE (José Frsgelli) -O parecer da
esta na qualidade de gestoia do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à reforma, amComissão de Municípios é favoráveL
pliação e implantação de mercados públicos.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discusArt. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
são do projeto, em turno único. (Pausa.)
sua publicação.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusÊ o parecer, Sr. Presidente.
são~
Em votação o projeto.
___
__
O SR. PRESIOENTE {José Fragellí) -O parecer da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
sentados. (Pausa.)
Projeto de Resolução nY 240, de 1986, que autoriza aPreAprovado.
feitura Municipal de Teresina, Piauí, a contratar opeA matéria vai à Comissão de Redação.
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 112.102,54 OTN, para os fins que especifica.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
Sc;llicito do nobre Senador Helvíd~o Nunes o parecer
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
da Comissão de CÕnstituição e Justiça.
19-Secretário.
O SR. HELVIDIO NUNES (~DS- PI. Para proferir
E. lido o seguinte
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resotução, da Comissão de
PARECER N• 981, de 1986
(Da Comissão de R_edação)
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mesagem n9 431/86, do Senhor PresiRedação final do Projeto de Resolução n~' 240, de
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
1986.
Teresinha (PI) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do TeRelator: Senador Saldanha Derzi
souro Nacional, destinado a financiar a reforma, imA Comissão apresenta a redação final do Projeto de
plant~ção e ampliação de mercados públicos.
Resolução nQ 240, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-

sr:

Ata da
4~

260~
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nicipal de Teresina (PI) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 112.102,:54
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Jorge Kalume- Presidente- Saldanha Derzi,
Relator - José Ignácio Ferreira.

ANEXO AO PARECER
No 981, DE 1986
_R_edação final do Projeto de Resolução n"' 240, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte.

RESOLUÇÁO N•

, de 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Es~
tado do Piauí, a contratar operação de crédito no va~
lor correspondente, em cruzados, a lJ2.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura MUnicipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do artigo 2Y da Resolução nY
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 122102,54 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
reforma, ampliação e implantação de mercados públicos, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em_ votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinárta a realizar-se hoje, às 21
horas e 10 minUtos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 221, de 198:5, de autoria do Senador Jorge Kalu-

me,-que-di-sj:iÕe-sobre-isenc:ão-_do- Imposto Territorial Ru~
ral para propriedades até 300 hectares, na Amazônia Legal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 371 e 372, de 1986, das Comis__
sões:
_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessãoJ
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 35 minutos.}

Sessão em 17 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÀS 21 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice__ Michil1?~
Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros

- Alberto Silva - Helvídio Nunes - César CaisDias Macedo - AfonsO -Sancho - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado-

Cados Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaAlaor Coutinho - Luiz Viana -José Tgnácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
~Itamar Franco- Murilo Badar_ó_--Alfredo Campos
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- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Ben~dito

Ferreira -

Mauro Borges- Gastão Miiller-

José FrageUi- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnêas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalhos.
Sob~e a mesa, requerimentos que vão ser lídos pelo Sr.
1~-Secretário.---

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 461, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea

b, do Regimento Interno, para a Mensagem

n9

410, de

1985, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Maceió

(AL).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 462, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. _371, alínea
n~' 428, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Teresi~
na (PI).
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Jamil
Haddad.
b, do Regimento Interno, para a Mensagem

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or~
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa~se

à

ORDEM DO DIA
Discusão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 221, de 1985, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre isenção do Imposto
Territoríal Rural para propriedades até 3_00. hecta~
res, na Amazônia Legal, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9s 371 e 372, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucional!~
dade e juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti~
vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 221, De 1985
Dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural
para propriedades até 300 hectares, na Amazônia Le-

gal, e dá outras prolidêncfas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São isentas do Imposto Territorial Rural as
glebas de ãrea não excedentes a 300 (trezentos) hectares,
situadas na Amazônia Legal.
Art. 2~' A faculdade concedida ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de constituir
rendas com o exercido de suas atividades, conforme item
V do artigo 12 do Decreto~lei n9 289. de 28 de fevereiro
de 1967, não prevalecerá, para fins de cobrança de retri~
buições decorrentes do exercício do seu poder de polícia,
no que concerne às propriedades abrangidas pela isenção
de que trata o artigo I I' desta lei.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de su_a publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa~se a
apreciação do Requerimento n9 461, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 410/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Maceió (AL).
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queram permanecer
sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Samapio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emiti( parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 410/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federai
pleito da Prefeitura Municipal de Maceió (AL) 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.
Característica da operação:
I. Proponente
1.1 Denominação- Município de Maceió/AL
1.2 Localização (sede): Praça Manoel Valente de Lima,
05, Maceió/AL
2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 450.371,13
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação do sistema de drenagem na
__
Favela Coréia.
_
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 de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5-- Condições de Liberação: O financiairiénto será li~
berado em parcelas, de ac_ordo com o cronograma a ser
apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM.
2.7 Dispositivos Legais- Lei Municipal n~' 3.619, de
20-8-86.
Considerando os aspectos social, econômico~
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~
menta Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensaw
gem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 241, DE 1986
Autoriza a Prereitura Municipal de Maceió (AL)
a contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 450.371,13 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' E a Prefeitura MuniCiPal de _Maceió (AL),
nos termos do art. 21' da_ Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no val_o_r correspondente, em cruzados, a 450.371,13 OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidcide de gestOra do -FLiri.do de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destiriada à implantação do sistema de drenagem na Favela Coréía.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
É .o parece~. Sr. Presiden_t;_._
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~O parecer da
Comissão_ de Economia conclui pela apresentação de
Projeto de Resolução nl' 241/86, que autoriza a Prefeitu~
ra Municipal de Maceió, Alagoas, a contratar operação
de crédito no valor correspondente. em cruzados, a
450.371,13 OTN.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes,
para proferir o paracer da Comi_ssào. de Constituição e
Justiça.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para proferir
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão_ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
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Parecer sobre a Mensagem n9 410/86, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Maceió (AL) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 450.371,13 OTN, destinado a
financiar a implantação do Sistema de drenagem na Favela da Coréia.
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 observância dos limites fixados no art. 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, Verifrca~se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira para 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 n~' 241, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL) a contr'!tar operação de crédito no valor corres-pondente, em cruzados, a 450.371,13 OTN, destinada à
implantação do sistema de drenagem na Favela Corêia.
A matéria foi apreciada pela Comissão c]e Economia
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
·
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
fmanceira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração daueceitas
tributárias a nível da União e ser o instituto do endivada~
rnento o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Comissão de Municípios ê favorável.
Completada a instrução da matéria, passa~se à discus~
são do projeto, em turno único.
Em discussão: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 982, de 1986
Da Cornissão de Redaçào
Redatão final do Projeto de Re-solução
1986.

n~"

241, de

Relator:- Senador J amil Haddad
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 241, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió- AL, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.371,13
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.-: José Ignácio Ferreira, Presidente- Jamil Had~
dad~ Relator Hellídio Nunes.
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ANEXO AO PARECER
N• 982, DE 1986
Rcdaç-ào final do Projeto de Resolução n9 241, 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 N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Muncicipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzQdos, a 450.371,13
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maceió, Estadr
de Alagoas, nos termos do art 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, altera pela de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspodente,
em cruzados, a 450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvôlvimento Social - _FAS, destinada à implantação do
sistema de drenagem na Favela Coréia, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (JosE: Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
..
Os Senhores Senador que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 462, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n'!' 428, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Teresina, Piauí.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senador 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 Constitutição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs-. Senadores:
Com a Mensagem n<1 428/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Terezina (PI) que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na

qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crêdito:
Características da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Teresina.

19881989 1990 1991 !992 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -

Cz$ !22.616,00
Cz$ 122.616,00
CzS 1.144.458,00
Cz$ 1.134.240,00
Cz$ 1.124.022,00
Cz$ 1.113.804,00
Cz$ 1.103.585,00
Cz$ 1.093.368,00
CzS !.083.149,00
Cz$ 1.072.933,00
Cz$ 1.062. 715,00
Cz$ 1.052.497,00
Cz$ 1.042.278,00
Cz$ 1.032.061,00

2. 7 Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 1.848, de 15
de maio de 1986.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 242. DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional.
·
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teresina (PI),
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 9J, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, tal como em vigor,
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 115.677,39 OTN junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à ampliação do Sistema Básico de Saúde do
Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação~

b o parecer, Sr. Presidente.
O SR. P~ESIDENTE (José Fragelli) -- Solicito ao
nobre_ Senador Helvídio Nunes o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n'!' 428, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 115.677,39 OTN, destinado a financiar a
ampliação do Sistema Básico de Saúde do 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 observância dos limites fixados no art. 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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técniCa legislativa.
É o parecer, Sr. Presidente.

1.2 Localizaçao (sede): Rua 19 de Novembro, Teresina (PI).
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 115.677,39
OTN.
2.2 Objetivo: ampliação do SiS_iema Básico de Saúde
no Município.
2.3 Prazo: carêncía: até-3 (três) anos. Afucirtízação: 12
(doze) anos.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -O parecer da
2.4 Encargos: juros de 1% ao_ ano, cobrados trimesComissão de Constituição e Justiça é favorável.
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acord_Q
Solicfto aO nobre Senador Benedito Ferreira o parecer
com o índice de variação das OTN.
da Comissão de Municípios.
2.5 Condições de Liberação: o financia_mentO será_liO SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
berado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
_
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
2.6 Condições de Amortização: o saldo_devedor__s_e_tá_____ Sob exame.o Projeto de Resolução n9 242, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimeStraís- e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC; Vi!il.CíVi:is
que objetíva autorizar a Prefeitura MuniciPal de Teiesino último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os sena (PI) a contratar operação de crédito no valor corresguintes dispêndios anuais:
pondente, em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Te1986- Cz$ 30.654,00
souro Nacional, destinada à ampliação do Sistema Bási1987 - Cz$ 122.616,00
co de Saúde do Município.
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A matéria foi aprec!ada pela Comis_são de Economia
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.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
É o parecer, Sr. Presidente.
_ O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
Comissão de Municípios é favorável. Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno únicO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai" à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da CO"missão de Redação, que será lido pelo
Sr. J9-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
No 983, de 1986
(Da Comissão de Redaçilo)
Redação final do Projeto de Resolução n9 242, de
1986.

Relator: Senador Jamil Haddad
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 242, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 115.677,39
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- José Ignácio Ferreira, Presidente- Jamil Haddad, Relator - Helvídio Nunes.
ANEXO AO PARECER
N• 983, DE 1986
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 242, 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 Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de ttédlto, no valor correspondente, em cruzados, a I15.677,39 0~
gaçõcs do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
ll de outubro de 1976, alterada 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 115.677,39 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 ampliação do Sistema Básico de Saúde, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PREsiDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21
horas e 40 minutos, com a seguinte

ORDEM DO D]A

Franc-o, que acrescenta parágrafo único ao art. 91', d~ Lei
n"' 6.708, de 30 de outubro de 1979, Assegurando a mtegração do aviso prê.vio indenizado no tempo de serviço
do empregado para os fins que especifica, tendo
PARECERES, sob n'>'s 420 e 421, de 1985, das Comis-

-De Legislação Social, Favorãvel.

O SR_. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada
a sessão.

sões;

Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 1-06. de 1982, de autoria do Senador Itamar

Ata da

261~_~

-De Consütui~ão e Justiça, pela constitucionalicl.ade e
Juridicidade; e

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 minutos.)

Sessão em 17 de setembro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÃRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 21 HORAS E40 MINUTOS.
SENTES OS SRS. SENADORES:

ACHAM~SE

l'RE-

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
- Alberto Silva ~ Helvldio Nunes - César Cais Dias Macedo -- Afonso Sancho ~ Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- _Amir GaudêncioJosé Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo MachadoCarlos Lyra - Luiz Cavalcante """':" Lou_rival BaptistaAlaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfred9 Campos
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gciities- Benedito Ferreira - Mauro Borges- Gastão Müller José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria- Arno Damiani -Ivan Bonato- Carlos
Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) --A lista de presença acusa o comparecimento de 43 SrS. Senadores. H a~

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lido_s pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes.

REQUERIMENTO
N• 463, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 28, de 1986 (n'í' 7.446/86, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que suspende a execução de sentença em ações de despejo e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. -Alfredo
Campos -Jorge Kalume- Benedito Ferreira •.

REQUERIMENTO
N• 464, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de lei do Senado n\t 302, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que declara de utilidade póblica o Clube de Radioamadores CWRJ- do- GrUpo em CW do Estado do
Rio de JãrieirO. -Sala das Sess_ões, 17 de setembro de 1986. - Alfredo

Campos - Octávio Cardoso - Niv8Ido M8chado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri·
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José FrageJ1lf- Passa-se à ordem do dia
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~" 106, de 1982, de autoria do Senador Itamar Franco, que acrescenta parágrafo único ao
art. 99, da Lei n\' 6.708, de 30 de outubro de 1979, assegurando a integração d(! aviso prévio indeniZado
no tempo de serviço do empregado para os fins que
especifica, tendo

PARECERES; sob n•s 420 e 421, de 1985, das
Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Legislação Social_, favoráveL
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art~ TiS do Regimento
ln terno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E o seguinte projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 106, DE 1982~
Acrescenta parágrafo único ao artigo 99 da Lei n~"
6.708, de 30 de outubro de 1979, assegurando a integração do aviso prévio indenizado no tempo de serviço
do empregado para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O artigo 99 da Lei n" 6. 708-, de 30 de outubro
de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

"Parágrafo ónico. O prazo do aviso prévio indenizado integra o tempo de servíço do empregado
para os fins da indenização prevista neste artigo."
Art. 2" Esta lei intra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n'i' 463 de urgência,
lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara n9
28. de 1986.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
m"atéria.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~> 28, de 1986 (nl' 7.446, de 1986, na Casa
de origem), de iniciativa do Se_nhQI' Presidente da
RepUblica, que suspende a execução de sentença em
ações de despejos, e dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira emita o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto em epígrafe, de iniciativa do Poder Executivo, objetiva impedir que, nas ações de despejo relativas a
prédios urbanos residenciais e não residenciais, regidas
pela Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979, a sentença proferida seja executada, a partir da vigência da Lei e até o
dia I'i' de março de 1987 _

Dispõe, ainda, sobre a não aplicação de seus dispositivos;
I - às locações de prédios urbanos previstas no inciso
II do art. 54 da_ Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979; e
II -às locações de prédios urbanos residenciais e não
residenciais, cuja retomada tenha por fundamento:
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos demais encargos;
b) a infração, pelo locatário, de qualquer outra obrigação legal ou contratual;
c) a rescisão do contrato de trabalho, quando a ocupação do imóvel se relacionar com o emprego;
d) a necessidade de efetuar reparações urgentes no
prédio locado, determinadas por autoridade póblica, que
não possam Ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou, podendo ser, ele sere~
cuse em consenti-las;
e) a necessidade, manifestada pelo proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário de um ónico imóvel residencial fora _do alcance do Decreto-lei n'i'
24.150 e que esteja residindo em prédio alheio ou dele se
utilizando, de retomar o prédio locado para uso próprio.
Estabelece, outrossim, que:
a) se, na data de vigência desta lei, jâ houver decorri~
do o prazo fixado pelo Juiz para a desocupação, e a retomada ainda não se tiver efetivado, suspender~se-á a sua
execução até o dia 1~> de março de 1987;
b) o prazo, fixado pelo Juiz para a desocupação do
prédio, não correrá entre a data da vigência da lei e o dia
\9 de março de 1987;
c) o prazo suspenso recomeçará a correr no dia dois
de março de 1987, por tempo Igual ao que faltava para a
sua complementação.
Além dessa incursão no campo do despejo, o Projeto
invade os lindes da ação revisional de aluguel, determinando a sua suspensão, também, no intervalo entre a
data da vigência da lei e o dia 19 de março de 1987 (art.
J•).

A Proposição em exame provê, ainda, que, nas ações
revisionais ajuizadas na vigência da lei, o processo será
suspenso imediatamente após a citação e que, findo o
prazo da suspensão, o escrivão fará os autos conclusos
ao Juiz, que ordenará o prosseguimento do processo
(art. 3• !i§ I• e 2•).
2. Na Câmara dos Deputados, o Projeto recebeu
nada menos que dezessete Emendas de Plenário, visando
aperfeiçoá-lo, e uma Emenda, modificativa1 por parte da
douta Comissão de Constituição e Justiça, objetivando
escoimá-lo da eiva de inconstitucionalidade. Entretanto,
somente mereceu acolhida a Emenda nq 4, incorporada
sob a forma da aHnea e do inciso II do art. 4'í' do texto
submetido à revisão do Senado.
- COns~ilentemente, encontra~se este Colegiada diante
de uma das raras situações em que lhe é permitido
reabrir a discussão sobre a constituciOnalidade_ ejuridicidade de uma Proposição iniciada na Câmara dos Deputados (art. 100, inciso III, alínea b, item 1, do Regimento
Interno do Senado Federal), para perfeito cumprimento
da obrigação que lhe é imposta pela Lei Interna desta
Casa (art. 100, inciso III).
Retomamos, assim, o exame da const_itucionalidade
do Projeto.
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Estabelece o art. 468 do Código de Processo Civil que
"a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas".
Mais adiante, ao cuidar do Processo de Execução (arL
566), prescreve o mesmo diploma legal: "podem pro mo~
ver a execução forçada: I) o credor a quem a lei confere
título executivo ... ",
Disciplinando a matéria, finalmente provê: "São títulos executivos judiciais: I) a sentença condenatória profe-rida no processo civil..."

Assim, o locador, munido da sentença condenatória,
tem o direito de promover o despejo do réu e ver concre>
tizar sua pretensão.
Esse direito, assinale-se, foi adquirido sob a égide da le-gislação em vigor, após penosa e desgastante peregrinação processual, onde todos os_ recursos, legítimOs e
procrastinatórios, são utilizados para dificultar a outorga da prestação Jurisdicional, que, em condições normais, jã não se processa com- a rapidez desejada.
A edição de uma _lei que impeça a execução de sentença de despejo, nessas circunstâncias, conflita com-a
garantia insculpida no art. 15_3, § 3'>', segundo a qual ua
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", conhecida e consagrada como
princlpio da irretroatividade da lei.
A douta Comissão d_e._Consütuição e Justiça da Câmara dos Deputados perfilhou idêittka tese; consoante se
extrai do voto do eminente Relator, Deputado Celso
Barros.
.
_
lnobstante o acerto da_diagnose jurídica, pecou o ilustre Relator na prescrição do remédio, eis que concluiu
pela apresentação de_ suhs_titutivo para "contofnar o
problema da redação :do art. l'>'... e que preserva, no projeto, a questão da constitucionalidade."
_
Tal proceder, a exemplo da Exposição de Motivos que
acompanha a Mensagem do 109, de 1986, do Poder Executivo, vem calcado "nas exigências _da ordem pública
que se sobrepõem, no plano de sua realização, à ordem
individual''.
Nada mais errôneo, in caso.
Na hipótese vertente,-Os·direítos das partes decorre-m
de relação contratual, observada a legislação em vigor.
Conseqüentemente, a- introinissão do Poder Público
em favor de uma das partes contratantes não c-ondiz com
o conceito de interesse público protegível pelo Estado.
Ao revês, fere fundo o pdncípio- da isonomia, segando o
qual todos são iguais perante a lei, colocando em xeque,
mais uma vez, a proteção deferida aos- brasileiros pelo
seu Estatuto Maior (CF, art. 153, § 1'>'),
A toda evidência, pois, ·a art. l'>' é inCoilstitucionaJ.
Pretende, ainda, o projeto "suspender os processo-s de
revisão judicial de aluguel".
Tanto a pretensão ê esdrúxula, e, por certo, feriu tão
profundamente a sensibilidade jurídica do subscritor da
Exposição de Motivos, que este se limitou a aduzir.
"O projeto de lei, finalmente, prevê a suspensão,
a partir da vigência da lei e até o dia I'>' de_ março de
1987, dos processos de revisão judicial dos aluguéis
de que tratam os §§ 4'>' e 5'>', do art. 49, da Lei n~
6.649, de t6 de maio_ de l979.
Esses, Senhor Presidente, os motivos que melevaram a elaborar o projeto de lei que ora submeto
ao alto descortino de Vossa Excelência ... "
Vejamos o que dispõe o art.3'>' da proposição em comento:
"FiCam suspensos, a partir da data da vigência
desta lei, e até o dia }9 de março de 1987, os processos de revisão judicial do aluguel (§§ 4' e 5' do art.
49 da Lei n' 6.64-9, de 16 de maio de 1979, modificada pela Lei n' 6.698, de 15 de outubro de 1979."
Para melhor compreensão do dispositivo, "transcreVemos os preceitos da Lei de Locação ali citados, verbls:
"Art. 49. No silêncio do contrato, o aluguel serã reajustável anualmente.

§. 3~·. ~- ir~itó ~à~ P~rt~; fi~~~: d~· ~~;;~~· ~~~;d~.
novo aluguel.
§ 4'>' Não tendo havido acordo, nos termos do
parãgrafo antecedente, o locador após cinco anos de
vigência do contrato, pode pedir a revisão judicial
do aluguel, a fim de ajustá-lo a preço de mercado
aplicando-se o disposto nos §§ 2' e J9 do art. 53.
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§ 5'>' A revisãÕ judicial poderá ser requerida de
cinco em cinc_o anos, contados do acordo, ou, na
falta deste, do infcio do contrato."
Emerge ·daí qUe, desgastado, com a espoliação decorrente do comportamento especulativo do inquilino e após assistir, inerme, à desvalorização dos frutos de seu
patrimônio, ao longo de cinco anos de avassaladora inflação, o proprietário ver-se-ã a bra"ços com a prOrrogação do seu estado de penúria, já agora agravado pelo
aval do Poder público, consubstanciado na iniciativa
desta lei, tibiamente es_cudada na "repressão a interesses
socialmente reprováveis", segundo se colhe da Exposição de Motivos.
Vivifiéam-Se aqui, então, os argumentos esposados na
anãlise do artigo anteriormente comentada, aviltando a
circunstância de que, em nome de supostos direitos socialmente tuteláveis (vide Exposição de Motivos),
sepultam-se em cova rasa direitos constitucionalmente
assegurados, dentre os quaís sobressaem os pertinentes à
propriedade, solapados pelo Projeto, ante a indesmentível quebra do princípio da isonomia.
Exsurge daí a insofismável antinomia entre a Constituição Federal, que assegura aos brasileiros a inviolabilidade dos direitos concernentes à propriedade, e o Projeto em- exame,-que cria 6bices ao pleno exercício daqueles
mesmos direitos.
Vale acrescentar um derradeiro argumento. Não_ se
deve perder de vista que a Proposição não versa matéria
processual, como entendeu o ilustre Deputado Celso
Barros; seu conteúdo diz respeito tão-somente à suspensão- da eficácia da Lei n"' 6.649/79, nos artigos que especifica. Conro~-cotolãrio, deflui do Projeto uma indesejável
intromissão do Poder Legislativo nas atribuições específiCaS- do Poder Judiciário, impedindo-se de dar integrai
cUmprimento à missão que lhe foi constitucionalmente
deferida, o que, sem sombra de dúvida, fere a independência dos Poderes da União, preconizada no art. 6'>'_ da
Lei Magna.
Ante todo o exposto, não pode prosperar a Proposição, dada a sua flagrante inconstitucionalidade, Qualquer que seja a óptica pela qual ela seja enfocada.
ApÕntada a injuridicidade capital, despiciendo seria
indicar vícios menores. Entretanto, permitim-o-nos adentrar o assunto, a fim de evitar a pecha de omissos.
Proclama a Exposição de Motivos: "Sempre que se adota no processo econômico o
congelamento de preços, recrusdecem os interesses
especulativos. Ao Poder público cumpre, além de
reprimi-los, adotar providências para que tais interesses socialmente reprováveis, se vejam tolhidos em
suas origens."
Abstraída a ilação de que to·do retomante de imóvel é
um especulador, haja vista a circunstância de que os há
na simples condição de adquirentes do imóvel locado, jã
destinando sua utilização para descendentes, constata-se
que a Proposição em exame nasceu do desejo de se reprimir o «interesse especulativo". Justifica-se, pois, a realização de explosões nucleraes, no subsolo, com a necessidade de se matar formigas. O efeito que se busca alcançar com o Projeto não justifica o precedente que se
objetiva fazer instaurar no sistema jurídico· brasileiro,
promovendo uma total subversão da ordem legal.
Realmente, não será -sUspendendo a execuçã<i' de sentenças ou no curso das ações; não serã coarctando a atividade normal do Poder J udiciãrio ou cerceando o exercício do Direito, que se hã de reprimir O illteresSe especulativo.
Não se olvide que nem todos os retomantes agem movidos pela insinceridade e nem tampouco, que a socieda-

de não é composta apenas de inescrupulosos. Dentro
dessa sintomatologia, a farmacopêia jurídica brasileira
indica outros remédios que, por certo, não matarão o paciente, a pretexto de curá-lo.
A própria lei, cuja efic1icia o Projeto procura parcialmente suspender, aponta o caminho. Basta que se lhe
consulte o art. 45. Estabelece ele, verbls.:
"Art. 45. Constitui contravenção penal, punível com prisão simples, de cinCo dias a seis meses,
ou multa entre o valor de um a dez alugueres vigentes à época da infração:
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IV - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias após a entrega do prédio, nos casos dos
incisos 111, V e X do artigo 52, de usá~ lo para o fim
declarado."
Além da norma citada, de caráter penal, consagra a
Lei n'>' 6.649/79 também a sanção de natureza civil:
"Art. 39. Ficarã_o retomante sujeito a pagar ao
locatário multa arbitrada pelo juiz, atê o máximo de
vinte e quatro meses de aluguel, e mais vinte por
cento de honorãrios de advogado, se, salvo por motivo de força maior, nos casos dos incisos III a V e
VII a X do art. 52, não usar o prédio para o fim declarado, dentro de sessenta dias, ou nele permanecer
duran_te um ano."
Como norma de caráter processual, objetivando a celeridade do ressarcimento, preceitua o mesmo te1f.to legal:
"Art. 39
......................• ·~· .•.•.
Parãgrafo único. A cobrança da multa e honorários· far-se-á nos próprios autos da ação de despejo."

QuaniO basta!
E de se concluir, portanto, que não é por f3.lta de lei
que _continuará a haver abusos - se os há.
A lei está ao alcance de todos e em perfeita sintonia
com as relações que se propôs a reger.
Díga-se, de passagem, o texto em vigor é muito mais
bem elaborado que o Projeto em estudo, além de ter a
seu favor a virtUde de se emoldurar no universo jurídico
do País, enquanto que a P~op~sição em exame se apresenta aos olhos dos cultores do Direito como um corpo
estranho às nossas instituições. A aprovação deste Projeto, portanto, assemelha-se a uma curiosa círuigia: ati'av~s
da qual não se extirpa o câncer do organismo enfermo;
ao contrário, implanta-:se-o num paciente saudãvel.
O nosso corpo de leis, nessa área, está são.
Se há abusos nos pedidos de_ retomada d~ imóveis,
cabe ao judiciãrio decidir, à luz dos textos legais vigentes
e por provocação da parte, poiS o Direito não socorre
aos que dormem- "dormientibus non succurrit jus", diz
o brocardo.
Os exemplos do passado nos levam a abominar toda e
qualquer legislação de exceção; nesta, o breve é longo e o
longo se eterniza. Assim, a proposta de ruptura do sistema jurídico vigente, por si só, já atesta a injuridicídade
de que se reveste o Projeto no que concerne ao alcance
do seu art. I'>'
A outro passo, pergunta-se qual o sentido social que se
pode extrair de um Projeto que proíbe ao Poder Judiciãrio continuar revendo o valor das locações defasadas
(cinco anos) no tempo (art. 3'>') e, segundo os ditames da
lei em vigor, ajustá-lo ao preço do mercado?
O advento do "Plano Cruzado"?
Não cremos. Não há plano governamental que abri~
gue o legislador a promover ou a incentivar o enriquecimento sem causa, o locupletamento.
Lamentavelmente, este comezinho principal de Direito, foi o~vidado pelo Projeto, numa antítese ao propósito
que apregoava alcançar.
Ressuma do exposto a total injuridicidade da Proposição em tela, não bastasse o mal maior de que se reveste
- a inCoD.stitucionalidade.
3. N_o exame do mérito, dir-se-á que a aprovação
deste Projeto, nos termos em que proposto e arrimado
no seu pretenso sentido econômico, deflagrará um verdadeiro processo de desestabilização social.
Com efeito, enfraquecido o direito de propriedade, diminuem os investimentos no setor imobiliário, o que abala os alicerces da indústria da construção civil. Isto, de
roldão, leva atrãs de si o comércio especializado, o que,
sem dúvida, se reflete na indústria setorial, um dos seus
maiOres segmentos gerando o desemprego, o retorno da
produção a níveiS "iiLdesejados, a queda da arrecadação
de impostos, a riqueza subterrânea, a crise habitacional,
enfim, o caos social e a favelização do País.
A Históriã se repete. As lembranças não são boas, mas
parece que o brasileíro continua desmemoriado. O pertodo Vargas e a Lei n'>' 1.300, no particular,jâ foram esquecidos.
4. Ante todo o exposto, somos pela rejeição do Projeto, por ostentar 3: eiva de inconstitucionalidade e por
_r~star comprovada a sua manifesta irijuridicidadc. Ven-
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cida que fosse a preliminar de admissibilidade, no mérito

não poderia ele prosperar, face à inconveniência e inoportunidade de que se reveste.
Assim, sob qualquer ângulo pelo qual seja considerado, somos pela sua rejeição.
Sr. Presidente, antes de tudo, somos uma Casa política, cabendo, pois, aos meus Pares, sobretudo à Maioria,
dentro do seu entendimento, ressalvada a posição da Comissão Técnica respeitável, como deve sempre ser a ComissãO- de Constituição e Justiça, comportará à Maioria
e aos meus Pares a decisão política que deverão dar a
essa matêria.
S o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão_ de Constituição e Justiça conclui pela incons~
titucionalidade e injuridicidade do projeto.
Passa~se, então, à apreciação preliminar, quanto à
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno.
·
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade
e juridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.

O Sr. Alfredr, CampoS- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, para enca-'
minhar a votação.
-

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O projeto, como todos sabemos, é de interesSe e de autoria do Executivo. Foi enviado à Câmara dos Deputados e, posteriormente, à Comissão de Constituição e Justiça, onde obteve parecer pela inconstitucionalidade, depois foi aprovado pelo Plenário daquela Casa, e aqui jâ
está há alguns meses, esperando votação.
A Maioria não colocou este projeto em pauta até hoje
porque sempre tivemos dificuldades em aprová-lo: se alguns queriam aprová-lo, outros não queriam. O que tivemos até hoje, nesta Casa, foram projetas aprovados
quando havia o entendimento de todas as Lideranças,
porque sempre estávamos trabalhando em esforço concentrado.
Ser Líder do PMDB e ser Líder do Governo nesta
Casa é muito dil'lcil de conciliar. Temos dúvidas, fortes
dúvidas, se deveríamos, como Parlamentar e como Líder
do Goverrlo, aprovar este projeto, pela inconstitucionalidade declarada na Comissão de Constituição e Justiça da
outra Casa e na do Senado Federal. As duas Comissões
de Constituição e Justiça foram unânime:reril dizer que o
projeto é inconstitUCional.
No entanto, Sr. Presidente, iremos aprovar o projeto.
Para tanto, peço escusas ao nobre Senador Benedito Ferreira, Relator da Comissão de Córistituição e Justiça, e
vamos, também, derrubar as emendas. O projeto será
apravado hoje, nesta Casa, e enviiido à sanção presidencial.
Esta Casa cumpre o seu dever. O órgão técnico da
Casa- a-Comissão de Constituição e Justiça- acha e
julga bem o projeto como inconstitucional, mas nós,
como Líder do PMDB, o maior Partido que apóia o Governo, e como Líder do Governo, Líder do Presidente
Sarney nesta Casa, iremos aprovar o projeto e enviá-lo à
sanção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
J amil Haddad.

O SR. JAM!L HADDAD (PSB - RJ. Para en~ami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
_ ____ _
Congratulo-me corri a liderança. da Mai~ria .n.esta
Casa pois temos a certeza de que .mtlhar~s de mquilmos
brasileiros dormirão mais tranqUilos _hOJe.
Quando soHcttei à_lidera.nça do QQyerno fo~se coJocada na pauta, para discussão e votação, esta matéria, o fiz

para sensibilizar os nobres Senadores, porque tenho, na
realidade, sentido diuturnamente a aflição dos inquilif!OS
neste País.
Portanto neste momento congratulo-me com o Líder
Alfredo Campos. Apesar de ter, na sessão da tarde, esposado ponto de vista, que respeito, de que a matéria ê inconstitucional, S. Ex• reconhece, neste momento, que a
decisão é politica e, como tal, devemos, politicãmCnte,
decidir a questão. Congratulo-me também com S. Ex•,
porque as emendas apresentadas serão revogadas e o
projeto será aprovado como veio do Poder Executivo e,
depois, sancionado pelo Senhor Presidente da Repíiblica.
Congratulo-me - repito - com os Srs. Senadores,
principalmente com o Líder Alfredo Campos, pela posição que assume no momento da votação. (Muito bem!)

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o.
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto _do Senador ~o sé Urbano_.

O SR. JOSI!: URBANO (PFL- PE) - Sr. Presidente, apresentei emendas, e o Líder do PMDBjá comentou
que o projeto seria aprovado com a redação original. Por
isso, o meu voto foi contrário.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a V.
Ex• mande consignar em ata a minha posição contrária
ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Também o
nobre Senador Benedito Ferreira dã o seu voto contrãrio
ao projeto, e será consignado em ata. (Pausa.)
Aprovado o projeto quanto aos aspectos da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 298 do Regimento Interno a proposição retoma o seu curso normal.
Solicito ao nobre Senador Hélio GiJeiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, quanto ao mérito do
projeto.

O SR. Hl!:L!O GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores;
Desprezada pelo plenário a suspeita de inconstitucionalidade levantada sobre o projeto, resta-me somente
opinar sobre o mérito da matéria. t evidente que, quanto ao mérito, é oportuna, conveniente e necessária.
Desejo apenas-, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face
de certa toda levantada nos órgãos de divulgação, mostrar que esta Casa não protelou em nada à apreciação
desta matéria. A Câmara dos Deputados mandou para o
Senado a matéria depois do recesso de julho, no 'Último
dia da reunião ordinária do primeiro semestre.
Depois disto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa
só se reuniu três dias no mês de agosto para deliberar e
três dias agora no mês de setembro; quer dizer, no quinto
dia de trabalho útil do Senado da República, Esta Casa
está apreciando a matéria, realmente urgente.
E preciso, Sr. Presidente, que se fale a verdade, que se;.
seja honesto sobre o que se passa no Congresso Nacional. Não é possível se tapear a opinião pública, como
muita gente faz, usando e abusando do direito de falsamente informar. V. Ex• é testemunha, toda a Casa é testemunha de que estamos no_ quinto dia de trabalho íitil,
neste quinto dia, este projeto está sendo apresentado,
apreciado com tamanha boa vontade que o Líder do Governo desprezou a eiva de inconstituciOnalidade, embora
tivesse dúvida sobre a constitucionalidade, desprezou
emendas que poderiam corrigir injustiças deste projeto,
para não retardar por mais qualquer vinte e quatro horas
a sua sanção.
E preciso também, Sr. Presidente, que muita gente que
pensa que este prOjeto vai deixar todo mundo nas suas
casas o leia melhor, para verificar que não é assim tão
drástico, como muita gente pensa. Se V. Ex•s lerem com
cuidado o projeto, vão verificar que há inúmeras exceções de modo que, quem pensa que não paga aluguel
vai ficar na casa, está enganado, porque vai ter que sair
da casa; quem infringiu contratos de locação não vai ficar-na c-asa.
· ·
O Senado quis apreciar esta questão com iSenção, com
tiaiJ.qüTifdade e com serenidade:. Mostra_mos os erros e ~s
_possíveis incosntitucionalidades, mas nQs_yend_emos à Si·
tuação atual, em que há realmente mu1ta gente com
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grandes esperanças e expectativas com relação à sanção
deste projeto.
- É por isso que a liderança do Governo, como já bem
explicou, vai aprová-lo.
><~:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na condição, agora, de
relator ad hoc para o mérito da matéria, o meu parecer
favorável à aprovação do projeto com a rejeição das
emendas, com o detalhe - frise-se de que as emendas serão rejeitadas unicamente para não criar mais obstáculos
ao andamento do projeto.
Nestas condições, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu Relator ad boc opina fa-.
voravelmente ao projeto, com a rejeição global das
enlendas.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Constituição eJustiça é favoravél ao proje_
to.
Completada a instrução da matéría, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
que serão lidas pelo Sr. }'i' Secretário.

emend~

São lidas as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO
Oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara
N• 28, de 1986
(N"' 7.446/86, na Casa de origem)
Que suspende a execução de sentença em ações de
despejo e dá outras providências.

EMENDA
N• I
Dê-se ao artigo 19 do Projeto a seguinte redação:
"Art. 19 Nas ações de despejo relativas a prédios urbanos residenciais e não residenciais, regidas
pela lei n\0 6.649, de 16 de maio de 1979, ficarão suspensas as execuçÕes das respectivas sentenças, a partir do início da vigência desta lei, até o dia 1"' de
março de t 987, ressalvado o disposto no art. 4'i'"
Justificação

O obfetivo do Projeto, consubstanciado na sua ementa, é de suspender a execução das sentenças de despejo,
nunca de proibir sua execução, façanha que se nos afigura impossível, diante do ordenamento jurídico vigente no
País.
Além do mais o artigo a ser modificado adota a expressão "a partir da data da vigência desta lei".
Com todas as vênias, não existe data de vigência de
uma lei, salvo se ela se destinar a vigorar por apenas um
dia.
Segundo o prelecionamento de Caio Mario da Silva
Pereira, in "Instituições de Direito Civil", Volume l,
_Editora_ Forense, 1976, páginas 109/110, " ... Á semelhança da vida humana, também as leis têm a sua própria vida, que é a sua vigência ou a faculdade impositiva:
nascem, existem, morrem. Estes três momentos implicam na determinação do início da sua vigência, na continuidade da sua vigência e na cessação da sua vigência".
A presente Emenda tem, portanto, o escopo de compatibilizar a redação do Projeto com a terminologia jurídica.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- José Urbano.
N• 2

Dê-se ao parágrafo único do artigo I'i' do Projeto a se-guinte redação:
·•Art. !9
......... , ...............•.•.• ·
Parágrafo 'Único. Se, na data em que esta lei entrar em vigor, já houver decorrido o prazo fixado
pelo juiz para a desocupação do imóvel, e a retomada ainda não se houver efetivado, suspender-se-á o
cumprimento da decisão judicial atê o dia I Y de
março de 1987."
Justificação

A redaÇão do parágrafo único do artigo J9 do Projeto
peca pela imprecisão no uso da terminologia jurídica.
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Com efeito, emprega a Cxpressilo ..na data da vigência

desta lei", quando, na realidade, queria se referir à data
em que a lei entraría em vigOr.
Vigência, no sentido técnico-jurídico, ê ..estado ou
qualidade do que é vigente; tempo durante o qual uma lei
ou um contrato vigora". (Pedro Nunes, in Dicionário de
Tecnologia Jurídica.)
Considerando que a lei somente obriga a partir da
data em que entra em vigor e que somente essa data pode
servir de marco para regular situação ainda não cristalizada, percebe-se, sem esforço, o divórcio do texto com o
universo jurídico.
A outro passo, o Projeto con_sagia a expressão
"suspender-se-á sua execução", referind~-se, entratanto,
..à não efetivação da retomada", mesmo quando já deR
corrido o prazo assinalado pelo juiz para a desocupação
do imóvel.
Ora, o que a lei suspende não é o ato de retQinar, mas
a decisão do juiz, da qual aquele ato é consectãrio.
A imprecisão redacional, portanto, ê axiomãfiCa íinK
pondo a substituição do texto.
SaJa das Sessões, 17 de setembro de 1986.- José Urbano.

N' 3
Dê.-se ao artigo 29 do Projeto a seguinte

re<;~acão:

'"Art. 29 O prazo fixado pelo juiz para a desocupação do prédio, nas ações de que trata o artigo
anterior, não correrâ entre a data do início da vigênK
cia desta lei e o dia 19 de março de 1987''.
Justificação
Vigência, tecnicamente, é o -lapso de tempo entre a
promulgação e a revogação_ de uma lei. ConseqUentemente, não existe uma data de vigência, como ostenta o
texto emendado, mas um período de vigência, Logo, J'llr
precisão jurídica, há que ser edificado o texto com a expressão "data do inicio da vigência".
E a que se propõt::.
Sala das Sessões, 17 de setembro -de- t986.- José Urbano.
Suprima-se, por desnecessário, o parágrafo único do
artigo 2<;> do Projeto.
Justificação
Estabelece o parágrafo único do artigo 211 do Projeto,
alvo da Emenda de caráter supressivo:
"Parágrafo único. O prazo suspenso recomeçará
a correr no dia 2 (dois) de março de 1987, por tempo
igual ao que faltava para a sua complementação"
O texto transcrito, ante o conjunto, é de inutilidad_e;
nagrante,
Com efeito, se o caput do urtigo 2~ versa suspensão de
prazo, despiciendo determinur que "o prazo suspenso recomeçará a correr no dia 2 (dois) de março de 1987", eis
que a data limite já estava fixada na parte principal da
norma: I Qde março.
Além do mais, a explicitação .. por tempo igual ao que
faltava para a sua c·omplementaçào" está demasiada,
ante a definição legal de suspensão de prazo, contida nos
artigos 179 e 180 do Código de Processo Civil, que também rege a matéria.
Sala das S~ssões, 17 de setembro de 1986.- José Urbano.
Substitua-se, no artigo 3<.> do Projeto, a expressão "a
partir da data da vigência desta lei" por "a partir do início da vigência desta lei".
Justificação
Não é juridicamente correto utilizar-se a expressão "a
partir da data da vigência desta tel;;, eis que a vigência retrata todo o período de existência da norma legal; ela é,
portanto, o interregno entre a data da imposição da lei e
aquela outra data que determina sua extinção. Conseqüentemente, a vigência tem os seuS lindes entre a data
de seu início e a data de seu final, razão que nos leva a
propor a presente Emenda, fulcrados na lição de João
Franzen de Lima, in "Curso de Direito Civil Brasileiro",
Vol. I, 4" Edição, Forence, Rio, pag. 118,-verbis: "a lei,
assim como tem um momento certo em que cometa a vi-

gorar- tem também um momento certo em que deixa de
obrigar".
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. --José Urbano.

N' 6
Suprima-se, por desnecessário, o § 2<;> do artigo 3Q, do
Projeto, transformando, em decorrência, o atual § 19 em
parágrafo único.
Justificação
Determina o § 29 do artigo 39 do Projeto:
"Findo o prazo de s_uspensão, o escrivão fará os
autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do processo."
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O SR. HE:LIO CUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Em nome da Comissão de Constituição e Justiça, ratifico o parecer prévio que dei, contrário a todas as emendas,
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de ConStituição e Justiça é contrário" a todas
as emendas,
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto dos nobres Senadores José
Urbano e Benedito Ferreira.
E o seguinte o projeto aprovado

O preceito, certamente, é desnecessário, eis que o Código de Processo civil, em seu artigo 262, já dispõe sobre
a matéria, ao estabelecer, ~·erbis:
"O processo civil começa por iniciativa da parte,
mas se desenvolve por impulso oficial."
Ora, por impulso oficial há de se compreender não só
aqueles atas dete-rminados pelo juiz, mas, também, os emanados do escrivão, praticados até por dever de oficio
(Código de Processo Civil e Lei de Organização Judiciária).
·
_E a lição que se a bebera no magistério de Egas Dirceu
Moniz de Aragão, in "Comentári_os ao Código de Processo Civil, Forense, 1~ Edição, VoL II, págs. 367 e 368:
"Essa tese, hoje amplamente vitoriosa, é a consagrada no texto: o impul.so inicial incumbe à partene procedat iudex ex officio- mas o impulso subseqilente dela prescinde, podendo provir do Estado, através do juiz ou do escrivão, em geral de ambos,
combinadamente."
- Arite o exposto, e\·idencia-se a necessidade de Se expurigü do texto os parágrafos em demasia.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986.- J_osé Urbano.
Acrescente-se ao inciso II do artigo 49 do Projeto a seguinte alínea:
"Art. 49
IIIf) O uso do imóvel por ascendente ou descen-

dente,
Justifica~ào

Quem é proprietário de vários frilóveis e não os oferece
em locação, antes, os cede ao uso de ascendente ou descendente, não pode ser pemilizado pelo Projeio, eni· respeito ao prlilcípio constitucional da isonomia, que não
só obriga a tratar igualmente os iguais como impõe que
se dispense tratamento diferenciado aos que são desiguais.
Ora, se a proposição excepcionaliza a sítuação do prop"rietário, promitente comprador ou prOmitente cessionãrio- de um único imóvel residencial, fora do alcance do
Decreto-lei n9 24.150, e que esteja residindo em prédio alheio ou dele se utilizaf:!dO, é inconcebível que esse mesmo Projeto relegue ao desamparo a situação do chefe-defamília que, proprietário de mais de um imóvel e alheio à
tentação das_ benesses do inv~stimento ou da especulação, cuida do problema social no seu nascedouro - a
família - amparando, com o uso do seu patrimôriio,
seus ascendentes ou descendentes.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1986. -José Urabano.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Erri discussão
o projeto e as emendas. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, com emendas, a matéria volta
ao exame da Comissão de Constituição e Justiça,
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre as emendas.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 28, DE 1986
(N<;> 7.446/86, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Suspende a execução de sentença em ações de despejo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]I' Nas ações de despejo relativas a prédios urbanos residenciais e não residenciais, regidas pela Lei nQ
6.649, de 16 de maio de 1979, nenhuma sentença será executada, a partir da data da vigência desta lei e até o dia
t <;>de março de 1987, ressalvado o disposto no art. 4» desta lei.
Parágrafo único. Se, na data da vigência desta lei, já
houver decorrido o prazo fixado pelo juiz para a desocupação, e a retoinada ainda não se tiver efetivado,
suspender~se-á a sua execução até o dia l" de março de
1987.

Art. 29 O prazo fixado pelo juiz para a -desocupação
do prédio, nas ações de que trata o artigo anterior, não
ocorrerá entre a data da vigência desta lei e o dia 19 de
março de t987.
Parágrafo único. O prazo suspenso recomeçará a
correr no dia 2 (dois) de março de \987, por tempo igual
ao que faltava para a sua complementação.
Art. 3<;> Ficam suspensos, a partir da data da vigên~
cía desta lei, e até o dia I<;> de março de t 987, os processos
de revisão judicial do aluguel(§§ 49 e 5<;> do __ art. 49 da Lei
n9 6.649, de 16 de maio de t979 modificada pela Lei n9
6.698, -de 15 de outubro de t 979).
--- § 1<;> Nas ações de revisão do aluguel, ajuizadas na
vigência desta lei, suspender-se-á o processo imediatamente após a citação do réu,
§ 2" Findo ci prazo da suspensão, o escrivão fará os
autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento
do processo.
Art. 4» Não se aplicam as disposições desta lei:
r - às locações de prédios urbanos previstas no inciso
II do art. 54 da Lei i1" 6.649, de 16 de maio de 1979;
II -às locações de prédios urbanos residenciais e não
residenciais cuja retomada tenha por fundamento:
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos demais encargos;
b) a infração pelo locatário de qualquer outra obrigação legal ou contratual;
c) a rescisão do contrato de trabalho, quando a ocuK
pação do imóvel se relacionar com o emprego;
d) a necessidade de efetuar reparações urgentes no prédio locado, determinadas por autoridade pública, que
não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou, podendo ser, ele serecuse em cOnsenti-las;
e) a necesSidade, manifestada pelo proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário de um úníco imóvel residencial fora do alcance do Decreto-lei n~>
24. 150 e que esteja residindo em prédio alheio ou dele se
utiHzãridõ-. -de- fetán1ã:r·o {:iiédiO IOC"a:dO-para·uso-próPriO~
Art. j<;> As disposições desta lei aplicar-se-ão desde
logo aos processos pendentes, ressalvados aqueles cujas
ações de despejo para a retomada de prédios urbanos residenciais tenham sido propostas antes de 28 de fevereiro
de 1986, com fundamento no inciso UI ou no inciso X do
art. 52 da Lei nl' 6.649, de 16 de maio de 1979.
Art. 6<;> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7~> Revogam-se as disposições em contrário.

'I

3280 Quinta-feira 18

0 SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Votação, em

globo, das emendas.
Os SrS. Senadores que as aprovam queitanrpermane-:.
cer sentados. (Pausa._)
Rejeitadas.
Aprovado o projeto e rejeitadas as emendas, a matéria
vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 464 de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n"
302, de 1985.
Em votação _o __ requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
,
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Sen:;tdo nl' 302, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que declara de utilidade pública o
Clube Bandeirante de Rádio amadores ÇWRJ, do
Grupo CW, do Estado do Rio de Janeiro.
Dependendo dos pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir o parecer da Comissã.o ·de Cons_tit_uição e
Justiça.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do Senador Nelson Carneiro, o projeto sob
nosso exame declara de utilidade pública o Clube dos
Radioamadores CWRJ do Grupo CW do Estado do Rio
de Janeiro, com sede em Niterói.
Trata-se de entidade civil associativa, fundada em 16
de dezembro de 1980, sem fin!i lucrativos, para unir radioamadores, mesmo de outros_ Es_ta.dos e países. Suas
tarefas incluem emissão de diplomas, estímulo ao radioamadorismo e à radiotelegrafia e aperfeiçoamento
técnico, podendo elaborar boletins, realizar concursos
nacionais, além do exercício de finalidades altruísticas e
de colaboração com o Governo.
Nada há a objetar quanto à constitucionalidade, técnica legislativa e juridicidade do projeto, por isso opinamos no sentido de que sejam ouvidas as comissões de
mérito.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- 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 Finan__ças.

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, objetiva declarar de utilidade pública o
Clube de Radioamadores CWRJ do Grupo CW do Estado do Rio de Janeiro.
Submetido o projeto à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça, esta manifestou-se pela sua aprovação, por nada haver a objetar quanto aos aspectos
jurídico-.:constitucional e de técnica legislativa.
Conforme consta de seus "Estatutos Sociais", o Clube
em apreço foi constituído em 16 de dezembro de 19_80
como entidade civil associativa, sem fins lucrativos. visando congregador cadiosamadores e interessados em
radiocomunicações, e tendo como finalidade principal
difundir, estimular a ampliar a prâtica da telegraria nas
comunicações entre os radioamadores. Além dessa finalidade maior, o Clube tem, entre outros, os objetivo$ de
divulgar o radioamadorismo, promover conc_u_rsos nacionais ejou internacionais, promover cursos de aprendizagem e aprimoramento em telegrafia e outorgar diplomas relacionados ao exercício de suas atividades.
Para se comprovar a constituição legal do Clube, aompanham o projeto vârios documentos, como os "Estatutos Sociais" devidamente aprovados, a Ata de Fun-
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dação, ata:s dt:: reuniões, ce-rtidões e comprovantes relativos ao cumprimento de obrigações fiscais.
No que respeita à naturezã- de suas atividades. não hã
dúvidas de que são altamente meritórias, pois do próprio
desempenho delas resultam serviços de efetiva e real colaboração com a comunidade e com o Poder Público.
Trata-se, enfim, de entidade que visa a objetivos altruísticos e, conseqüentemente, de inegável alcance social, tornando-se, assim, evidente a utHidade pública de
suas atividades.
Quanto aos aspectos financeiros do projeto, que cabe
a esta Comissão examinar, verifica-se não haver nenhum
óbice à sua aprovação, mesmo porque esta não implica
quaisquer ônus para o Poder Público.
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do presente projeto, tanto no mérito quanto nos
seus aspectos financeiros.
E o parecer, Sr. Presidente.
-(f SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O pafecer da

Comissão de Finanças é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa~se à. discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seriã.dores que o aprovam,-queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado, em primeiro turno, e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se imediatamente à sua apreciação, em segundo turno.
Em_discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peç,a- a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315, do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão _de Redação, que será lido pelo
Sr. !~'-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 984, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 302,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a red<lção final do Projeto de
Lei do Senado n<:> 302, de 1985, que declara de utilidade
pública o Clube de Radioamadores_CWRJ do Grupo de
CW do Estado do Rio de Janeiro.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
~~86._ - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha De-rzi,
Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO~ PARECER
N9 984, DE ! 986
Redação rmal do Projeto de Lei do Senado n~' 302,
de ~985, que declara de utilidade pública o Clube de
Radioamadores CWRJ do Grupo de CW do Estado
do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:> E declarado de utilidade pública o Clube de
Radioamadores CWRJ do Grupo CW do Estado do Rio
de Janeiro, com se-de em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESlD~NTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
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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 (José F'ragelli)- A Presidência
designa para a sessão ordinária de amanhã, às 14 horas e
30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
I

PROJETO DE LE! DO SENADO
No 224, DE ! 982
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do_ Senado n~> 224, de 1982, de autoria do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos
superiores que menciona, no Município de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n<:>s 256 a 258, de 1986, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade,
juridiCidade e, no mérito, favorável; e
-de Educação e Cultura e de Finant:as, favoráveis.
2
PROJETO DE LE! DO SENADO
No 24!, DE !982

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 241, de 1982, de autoria do Senador Benedito
Ferreira, que dispõe sobre a exploração da navegação
turística no transporte de passageiros, ao longo da costa
brasileira e entre portos brasileiros, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n<?s 241 e 242, de 1984, das Comissões:
___;de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hélio Gueiros; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
3
PROJETO DE LE! DO SENADO
No 279, DE ! 985
Discussão. em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 279, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a estender aos servidores públicos civis, aposentados por tempo de serviço e
por invalidez simples, o reposicionamento de até doze referências, já deferido aos servidores em atividade, tendo
PARECER, sob n<:> 896, de 1986, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redaçào do vencido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 hora:J e 30 minutos.)
PORTARIA N• 32, DE 1986

0- Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições e considerando o despacho autorízativo do
Presidente do Senado Federal no Processo n<:> 009697 86
I, resolve: designar João Geraldo Buga.rin, Assessor Leg1slativo do Senado Federal, para, na forma do artigo
288, inciso IX, do Regulamento Admlnistra,t1Vo, aprovado pela Resolução n~" 58, de 1972, e demais disposições
legais que regem a matéria, na forma adotada pela Administração do Senado Federal, desenvolver programa
de pesquisa pós-doutoral, em Tóquio(Japão), através da
Fundação Japão, com ônus parcial para esta Casa, no
período de 19 de agosto a lO de novembro de 1986.
Senado Federal, 17 de setembro de 1986.- Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 19 DE SEJ:El\:'IBRO DE 1986

~----------SENADO FEDERAL----------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eti, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 226, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 17.544,83 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.

Art. I• E a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, e111 cruzados, a 17.544,83 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa EconõnlicaFederai~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, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 227, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$
102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil dólares americanos), destinada à execução de programa de investimentos nas áreas de transporte e energia.
Art. I• E o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ !02,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinado à execução de programa de investimentos nas
áreas de transporte e energia, daquele Estado.
Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado 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 encarregados da execução da política econômico-financeíra do~ Governo Federal, e, ainda, as disposições do Decreto Legislativo n' 5, de
15-4-85, daquele Estado, autorizador da operação, moilificado pe!o' de n' 32, de 12 de setembro de 1985.
Art. 3•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, !9 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 228, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 459.092 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Art. I' E o GoYerno do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 459.092 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora doFundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidades
de segurança em diversos Municípios do Estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 229, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de
CzS 51.072.000,00 (cinqüenta e um milhões e setenta e dois mil cruzados).
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, 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$ 51.072.000,00 (cinquenta
e um milhões e setenta e dois mil cruzados), correspondente a 480.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,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 de infra-estrutura referente ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios (PROMUNIC!PIO), 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 setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 230, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
Art. 1• E o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares amercianos), ou o equivalente em outras moe-
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das, 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-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos

termos do artigo l •, item II do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econôrriíco-financeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 9.805, de 24 de
janeiro de 1986, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Foderal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 231, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 403.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. l' E o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados a 403.200,00 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 abastecimento d'ãgua no interior do Estado - Bloco I.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ar\. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, proinulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 232, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de J aboticabal, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 27.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis cruzados).
Art. I' E a Prefeitura Municipal de Jaboticabal,Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 27.541.146,00 (vinte e
sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis cruzados), correspondente a 600.000 UPC, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho 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, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 233, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 6.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. l' E a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de
ll de outubro de 1976, alterada 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 6.000,00 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 aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
I - ATA DA 262• SESSAO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
LI-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação da Presidência
- Presença na Casa do Sr. Edgar de Godoi da
Matta Machado, suplente convocado da representação do Estado de Minas Gerais, em virtude da licença concedida ao titular, Senador Itamar Franco.
1.2.2 - Prestação do compromisso regimental e
posse do Sr. Edgar de Godoi da Matta Machado
1.2.3-

Comunica~~;ão

-Do Sr. Edgar de Godo i da Matta Machado, referente à sua filiação partidiiria-e·-name parlamentar.

1.2.4 - Leitura de resolução
- N"' 225/86, que prorroga por 90 dias o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução n"' 52, de 1980, destinada a investigar o funcionamento do mercado firianceiro do
País.

1.2.5 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n'i' 210/86, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a
compensação de Imposto de Renda devido por pessoas físicas.
-Projeto de Lei do Senado n<? 211/86, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que regulamenta o exercício da profissão de Ortoptista e dâ outras providências.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR HELVIDJO NUNES sobre o empréstimo compulsórío.

tado do Acre, e dá outras providências. Aprovado. A
Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 241/82, que dispõe
sobre a exploração da navegação turística no transporte de passageiros, ao longo da costa brasileira e
entre portos brasileiros e dá outras providências, Discussão encerrada, voltando às comissões competen·
tes, em virtude do recebimento de emenda de plenário.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 279/85,_cti..le autori·
za o Poder Executivo a estender aos seviços públicos
civis, aposentados por tempo de serviço e por invalidez simples, o reposicionamento de até doze referências,)á.deferido aos servidores em atividade. Aprovado. A Câmara dos Deputados.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n'i' 411/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n'i' 465/86, lido no EXpediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~' 243/86, após pareceres das cOrii.-!ssõeS competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
243/86, em regime de urgênda. Aprovada. Ã promulgação.
-Mensagem nç 412/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n'i' 466/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução nQ 244/86, após pareceres das coffiissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
244/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
1.3.2 - Comunicação da Presidência

Colocações

SENADOR MATTA MACHADO-...::.. OlsCur-so de
posse de S. Ext no mandato de Senador da República.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Saudações
ao Senador Matta Machado.

SENADORES LUJZ CAVALCANTE e JORGE
KALUME- Defesa da permanência do mastro da
Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Questionando a aplicação da Lei n'i' 7.418, que criou o ValeTransporte.
1.2.7 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n'i' 212/86, de autoria
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que dispõe sobre
os direitos da pessoa deficiente de acordo com a Emenda Constitucional n'i' 12(78 e com o artigo l75 da
Constituição Federal, e dâ outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 213 f86, de autoria
do Sr. Senador Alfredo Campos, que institui o Dia
da Preservação da Memória Nacional.
1.2.8 - Requerimentos
- N'i' 465/86, de urgência para a Mensagem n'i'
411 J86, submetendo à aprovação do Senado Federal
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador- BA, a contratar operação de crédito.
- N'i' 466/86, de urgência para a Mensagem n9
412/86 (n'i' 579, de 1986, na origem), submetendo _à
aprovação do Senado Federal proposta para que seJa
autorizada a Prefeitura Municipal de Maceió- AL,
a contratar operação de crédito.
L3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n'i' 224/82, que autoriza o Poder Executívo a instalar os cursos superiores
que menciona, no Município de Cruzeiro do Sul, Es-

-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 15 horas e 40 minutos, com Ordeni do Dia
que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 263• SESSAO, EM 18 SE SETEMBRO DE 1986
_2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N<?s 467 e 468/86, de autoria dos Srs. Senadores
José Ignâcio Ferreira e Moacyr Duarte, solicitando
autorização para participarem da Delegação do Brasil à Quadragésima Primeira Assembléia Geral da
ONU.
2.2.2 - Comunicação da Presidência
-Recebimento da Mensagem n'i' 433f86 (n9
600/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República solicita alteraç~o da Resolução n~ 206/86.
2.2.3 - Requerimentos
- N'i' 469/86, de urgência para a Mensagem n'i'
416f86 (n'i' 584, de 1986, na origem), submetendo .à
aprovação do Senado Federal proposta para que Se.Ja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ijuí - RS, a
contratar operação de crédito.
"'"':'" NQ 470/86, de urgência para a Mensagem n9
421/86 (n9 590,de 1986, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Monte Alegre
de Minas - MG, a contratar operação de crédito.
2.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de L~i -d-~ S~~Údo n9 91/86, que dispõe
sobre representação contra lei ou ato normativo in~
constituctonal di_rigida ao Procurador-Geral da República, alterando o art. 2<? da Lei n'i' 4.337, de }'i' de
junho de 1964, Aprovado. A Comissão de Redaçilo.

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n9 416/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~' 469/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n'i' 245/86, após pareceres das comissões com~
petentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
245/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
-Mensagem n'i' 421/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento nç 470/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n'i' 246/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n~'
246/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
2.3.2- Apreciação de matérias
-Requerimentos n<?s 467 e 468/86, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados, após parecer da
comissão competente.
2.3.3--:- Discurso após a Ordem do

D~a

SENADOR SALDANHA DE.RZI- Plano cruzado.

2.3.4 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 16 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
2.4 -ENCERRAMENTO
3- ATA DA 264• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE I986
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos
- N'i' 471/86, de urgência para a Mensagem n9
295/86 (n'i' 426/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), a
contratar operação de crédito.
- N~> 472/86, de urgência para a Mensagem n'i'
373/86 (n'i' 532/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória
(SE), a contratar operação de crédito.
3.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n'i' 83/83, que estende
às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o disposto no
artigo 3~', da Lei n'i' 6.321, de 14 de abril de 1976.
Aprondo. Ã Comissão de Redaçio.
3.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n'i' 295/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 471/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n9 247/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução n'i'
247/86, em regime de urgência. Aprovada. Á pro mui~
gação.
-Mensagem n'i' 373(86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n'i' 472}86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resofução n'i' 248/86, após pareceres das
comissões competentes. Â Comissão de Redaçiio.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
248/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
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3.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JAMIL HADDAD - Aduzindo novas considerações ao momento político atual.

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA = Viagem
do Presidente José Sarney aos Estados Unidos.
3.3.3 - Comunicação da Presidência

-Convocação de ses.são extraordinária a realizarse hoje, às 16 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 265• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 -Requerimentos
-NO? 473/86, de urgência para a Mensagem n"'
197/86 (n"' 263, de 1986, na origem), submetendo .à
aprovação do Senado Federal proposta para que SeJa
autorizada a Prefeitura Municipal de Erva! Velho
(SC), a contratar operação de crédito.
- N9 474/86, de urgência para a Mensagem n"'
419/86 (n"' 587, de 1986, na origem}, submetendo_à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador (BA),
a contratar operação de crêdito.
4.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n"' 98/85, que denomina Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena
o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. Aprovado em 21' turno. Á Comissão de
Redação.
4.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n"' 197/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 473/86, lido no Expediente. M:ro!a~l!!_~~ !~rmos ~ P.rojeto de Reso~
lucão n"' 249/86, após pareCeres das comissões competentes. A Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução n~"
249/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
-Mensagem n"' 419/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n"' 474/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do ProjetO de Resolução nl' 250/80, apói,- pareceres das comissões competentes. Á Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n~'
250/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
4.3.2- ComUnicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 17 horas e· 5 minutos, com Ordem do Dia
qve designa.
4.4- ENCERRAMENTO

5-ATA DA 266• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
5.1- ABERTURA
5.2- EXPEDIENTE
5.2.1 -Comunicações
- Do Sr. José Ignâcio Ferreira, que se ausentará
do País a partir de 21 de setembro de 1986.
-Do Sr. Moacyr Duarte, que se ausentará do
País a partir de 21 de setembro de 1986.
5.2.2 - Requerimentos
- N~" 475/86, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n"' 193/86, que acreScenta- p-arãgrafo ao art.
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153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar avotação de eleitores com impedimento religioso.
- N"' 476/86, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 208/86, que autoriza a admissão, pela Caixa Económica Federal, dos empregados da Asso~
ciação de Poupança e Empréstimo de Alagoas APEAL. Associação de Poupança e EmpréstimO de
Pernambuco - APEPE, Associação de Poupança e
Empréstimo do Rio Grande do Norte - APERN e
Caixa Forte- APE, do Piauí, transformadas em Sociedade de Crédito Imobiliârio pelo Banco Central, e
dá outras providências.

5.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado nl' 19J83, que revoga
dispositivo do Decreto-lei n~" 3.688, de 3 de outubro
de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para o fim
de excluir a contravenção da Vadiagem. Rejeitado.
Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n"' 183/83, que revoga
o artigo 4~" da Lei n~" 6.994, de 25 de maio de 1982.
Aprovado nos termos do substitutivo. Á Comissão de
Redação.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~"
193/86, em regime de urgência. Aprovada._ Ã Câmara
dos Deputados.
5.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Lei do Senado nl' 193/86, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento nl'475j86,
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado,
após parecer da comissão competente. À Comissão de
Redação.
-Projeto de Lei do Senado n~" 208/86, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n"' 476/86,
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado,
após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Rcdação.
- -Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
208/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã Câmara
dos Deputados.
5.3.2 -Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinâria a realizarse hoje, às-17 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

5.4- ENCERRAMENTO
6- ATA DA 267• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
6.1-ABERTURA
6.2- ÇXPEDIENTE
6.2.1 -Requerimentos
- N~" 477/86~- de urgência para a Mensagem n"'
404(86 (n• 571, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Pará de
Minas-MG, a contratar operação de crédito.
- N~" 478/86, de urgência para a Mensagem n~'
408/86 (n~" 575, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Valinhos-SP,
a contratar operação de crédito.

6.3 -ORDEM DO DIA

6.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n~" 404/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n~" 477/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~' 251/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
251/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
1

-Mensagem n~ 408/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento nl' 478/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resoulução n~" 252/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n~"
252/86, erit regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
6.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 17 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

6.4- ENCERRAMENTO
7- ATA DA 268• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
7.1- ABERTURA
7.2- EXPEDIENTE
7.2.1 -Requerimentos
- N"' 479/86, de urgência para a Mensagem n9
417/86 (n~" 585, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
aUtorizada a Prefeitura Municipal de Salvador-BA,
a contratar operação de crédito.
- Nl' 480/86, de urgência para a Mensagem n"'
420/86 (n~" 589, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Marabá-PA,
a contratar operação de crêdito.

7.3-0RDEM DO DIA
-.=Projeto de Lei do Senado n~' 243/79, que autori·
za o saque dos depósitos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, para pagamento de anuidades escolares e dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n"' 46/80, que perniite
aos assalariados a utilização de FGTS para o custeio
de curso superior feito pelo próprio interessado ou
por seus dependentes. Rejeitado. Ao Arquivo.
7.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem nl' 417/86, em regime de urgência
nos termos do requerimento nl' 479/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 253/86, após pareceres das comissões competentes. Á Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução nl'
253/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

-Projeto de Lei do Senado n~" 36/84Complementar, que isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, a comercialização de
leite in natura. Aprovado. A Comissão de Redação.

- Mensagem nl' 420/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n' 480/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n"' 254/86, após pareceres da comissões competentes. A Comissão de Redação.

- Projeto de Lei do Senado n'i' 27/81, que alterã a
redação do art. 62 da vigorante Consolidação das
Leis do Trabalho. Aprovado em i"' turno.

- Redação final do Projeto de Resolução n~"
254/86, em regime de urgência. Aprovada. Á promulgação.
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7.3.2- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinârta a realizar~
se hoje, às 18 horas e _5 miD1,1tos, com Ord_em_ 9o Dia
que designa.

7.4- ENCERRAMENTO
8-ATA DA 269• SESSÃO, EM !9 DE SETEMBRO DE 1986
8.1- ABERTURA
8.2- EXPEDIENTE
8.2. I - Requerimento
N'i' 48lf86, de urgência para a Mensagem n'i'
345/86 {n9484/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos (SC), a
contratar operação de crêdito.
- N'i' 482/86, de urgência para a Mensagem n'i'
415/86 (n'i' 583/86, na orlgem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu~
ra Municipal de Lagoa da Prata (MG), a contratar
operação de crédito.

8.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n"' _ 141/79~
Complementar, introduzindo alteração na Lei Complementar n'i' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece
critério e limites para a fixação da remuneração dos
vereadores, Aprovado. Á Comissão de Redaçào.
- Projeto de Lei do Senado n'i' I 84/81 - Comple~
mentar, que dá nova redação aos dispositivos que
menciona da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril
de 1970. Aprovado. Ã Comissão de Ri!diição,

8.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n"' 345/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n'i' 481/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n9 255/86, após pareceres das
comissões competentes. Á Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de RCsolução n9
255/86, ern regime de urgência. Aprovãda. A promul~
gação,
-Mensagem n'i' 415/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n'i' 482(86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n'i' 256/86, após pareceres das
comissões competentes. Á Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de _Resolução n9
256j86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul~

gação.
8.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 18 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia que designa.

8.4- ENCERRAMENTO
9- ATA DA 270• SESSÃO, EM 18 DE SE·
TEMBRO DE 1986
9.1-ABERTUR.A
9.2- EXPEDIENTE
9.2.1 - Requerim~nto
- N9 483/86, de urgência para a Mensagem. n9
296/86 (n9 427, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Campina Gran~
de - PB, a contratar operação de crédito.
- N9 484/86, de urgência para ã Mensagem n\'
426j86 (n'i' 593, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Pedro Leopol~
do - MO, a contratar operação de crédito.

9.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 189/85, que dispõe
sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e
dá outras providências. Aprovado em 29 turno. A
sanção.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 63/84, que dispõe
sobre as letras comerciais. Aprovado com emenda. Á
Comissão de Redação.
9.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n~ 296/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n'i' 483/86, lido no Expediente, Aprol'ada, nos termos do Projeto de Resolução n9 257/86, após pareceres das corriíssões com~
petentes. À Comissão de Redação.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n9
257f86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
- -Mensagem n'i' 426/86, em regime de urSênda
nos termos do Requerimento n"' 484/86, tido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 258/86, após pareceres das comissões com·
petentes. À Comissão de Redaçào.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
258/86, ern regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
9.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 55 minutos, com Ordem dó Dia
que designa.

9.4- ENCERRAMENTO
!O-ATA DA 271' SESSÃO, EM 18 DE SE·
TEMBRO DE 1986
!0.1-ABERTURA
10.2- EXPEDIENTE
10.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
10.2.2- Requerimentos
- N'i' 485/86, de urgência para a Mensagem n9
372/86 (n9 537/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Orleans (SC), a contratar
operação de crédito.
- N9 486/86, de urgência para a Mensagem n9
398f86 (n<? 560/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado de Goiás a contratar operação de
crédito.
10.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n9 184/82, que submete à prévia autorização legtslativa a participação das
Forças Armadas em operação internacionaL Rejeita..
do, ficando prejudicadas as emendas. Ao Arquivo.
__ Projeto de Lei do Senado n\' 176/84, que autoriza a
instituição da Fundação Memorial Israel Pinheiro_ e
dá outras providências. Aprovado em primeiro turno.

10.3.1 -Matérias apreciadas apóS a Ordem do Dia
-Mensagem n'~ 372/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 485f86,1ido no Expediente da presente sessão, Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n'i' 259/86, após pareceres das
comissões competentes. Á Comissão de Redaçilo.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
259/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.
- Mensagem n9 398/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento _n9 486/86, lido no Expediente da presente sessão, Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução nY 260/86, após pareceres das
comissões competentes. A Comissão de Redaçào.
- Redação tina! do Projeto de Resolução n'i'
260f86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul~
gação.
10.3.2- Comunicação da Presidência
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Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, _às 19 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia
que designa,

10.4- ENCERRAMENTO
11- ATA DA 272• SESSÃO, EM 18 DE SE·
TE:MBRO DE 1986
11.1- ABERTURA
11.2- EXPEDIENTE
I 1.2.1 - Requerimentos
- N9 487/86, de urgência para a Mensagem n"'
406f86 (n'i' 573/86, na origem), do Senhor Presidente

da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paulista (PE), a contratar operação
de crédito.
- Ni> 488/86, de urgência para a Mensagem n'i'
418/86 (n<? 586/86, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu~
ra Municipal de Morro do Pilar (MG), a contratar
operação de crédito.

11.2.2 - Requerimentos
~ N9 489/86, de dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 19/86 (n'i' 6.701/85, na Casa de origem), que
dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente da Justiça Federal de Primeira Instância
e dá outras providências. Aprovado.
- l'f9 490/86, de dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câ~
mara n'i' 20/86 (n'i' 6.549/85, na Casa de origem), que
dispõe sobre a estrutura de Categorias Funcionais do
Grupo~Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente da Justiça· Federal de Primeira Instância
e dá outr_a.s providências, Aprovado
I 1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n9 JL4/82, que dispõe
sobre licença especial para a empregada adotante de
menor de 2 (dois) anos. Aprovado o projeto em lY turno, ficando prejudicado o substitutivo.
-Projeto de Lei do Senado nq 182/83, que acrescenta parágrafo ao art, 6'~ da Lei n"' 5.764, de 16 de
déZ'éffiõ'rõ de f97l, que define a PoiíticaNaciorial de
Cooperativismo e institui o Regime J uridico das So-~
~iedades Cooperativas. Aprovado com emenda. Á Co~
missão de Redaçào.
11.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem nY 406/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n'i' 487 j86, lido no Expediente da presente sessão, Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução nQ ~61/86, após pareceres das
comissões competentes, A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução nl'
261/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulg~ção.

-Mensagem nY 418(86, em regime de urgência,
nos termo.o; do Requerimento n'i' 488(86, lido no Ex~
pediente da presente sessão, Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução nQ 262f86, ipós pai'eceres das
comissões competentes.
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 262/86,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
11.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia
que designa,

I 1.4·~ ENCERRAMENTO
12- ATA DA 273• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE: 1986
12.1-,.ABERTURA
12.2- EXPEDIENTE
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12.2.1- Requerimentos
-- N'i' 491/86, de urgência para a Mensagem n~'
324/86 (nl' 459, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São Francísco
do Sul-SC a contratar operação de crêdito.
- Nl' 492(86, de urgência para a Mensagem n"'
432/86 (n'i' 599, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura de São MiSuel Aleixo~SE, a
contratar operação de crê:dito.

da presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto
de Resolução n9 265{8"6, após pareceres das comiss_ões competentes. Á Comissão de Redaçào.

12.3- ORDEM DO DIA
-ProjetO -de Lei da Câmara n~' 19/86 (n~>
6.701/85, na Casa de origem); que diSpõe sobre a estruturação de categorias funcionais do GrupoAtividades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias -das Seções: Judiciárias- da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. Aprovado. Á sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n9 20(86 (n9
6.549/85, na Casa de origem), que-dispõe sobre a estrutura de categorias funcionais do G_rupoAtividades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias -da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências, Aprovado. À sanção.
12.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n9 324/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 491/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 263/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
263/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n9 432/86, em regime de urgência
nos termos do Requérimento n9 492/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 264/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
264/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.

- Redação final do Projeto de Resolução n9
266/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

12.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a -realizarse hoje, às 20 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

12.4- ENCERRAMENTO
13-ATA DA 274• SESSÃO,- EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
13.1- ABERTURA
13.2- EXPEDIENTE
13.2.1 -Requerimentos
- N9 493/86, de urgência para o Oficio S/17/86,
do Sr. Prefeito Municipal de Rio Claro, solicitando
alteração da Resolução n9 140/83.
- N9 494/86, de urgência para a Mensagem n9
399/86 (n9 563/86, na orgiein), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Goiâs a contratar operação de crédi-

to.
13.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 104/82, que faculta
aos depositantes terem consignados em seus talões de
cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências que especifica e dá outras providências. Aprovado em 19 turno.
13.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do
Dia.
-Ofício S/17JS6, em regime de-urgência, nos termos do Requerimento n9 493/86, lido no fupediente

- Redação fmal do Projeto de Resolução n9
265/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação. _
-Mensagem n9 399/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 494/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n9 266/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redação.

13.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 20 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

13.4- ENCERRAMENTO

(14-ATA DA 275• SESSÃO, EM I8 DE SETEMBRO DE I986
14.I-ABERTURA
14.2- EXPEDIENTE
14.2.1- Requerimentos
- N9 495/86, de urgência para a Mensagem -n~
396/86 (n9 531, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Pinheiro
Preto-SC, a contratar operação de crédito.
- N9 496/86, de urgência para a Mensagem n9
429/86 (n9 596, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Praia Grandese, a contratar operação de crédito.

14.3- ORDEM DO DIA
__--::-- Proj_eto de Lei do Senado n9108/82, que autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio a diséipli·
nar o regime de fabricação de produtos para uso adequado de pessoas canhotas e dá outras providências.
Rejeitado. Ao Arquivo.
14.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Mensagem n9 369/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 495/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 267/86, após pareceres das comissões competentes._ À Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
267/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n9 429/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 496/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~" 268/86, após pareceres das comissões competentes. A ComissãO de Redacão.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
26~/86, em regime de urgência. AP.rovada. À promul-

gação.
14.3.2- Comunicacão da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 21 horas e 18 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

14.4 -

ENCERRAMENTO
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I5- ATA OA l76• SESSAO, EM I8 DE SETEMBRO DE I986
15.1 -ABERTURA
15.2- EXPEDIENTE
15.2.1 -Requerimentos
- :N9 497/86, de urgência para a Mensagem n9
287/86 (n9 418, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, a contratar operação de crédito.
- N9 498/86, de urgência para a Mensagem n9
320/86 (n9 454, de 1986, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de JuscimeiraMT, a contratar operação de crédito.

15.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 75/82, que acrescenta parágrafo ao art. 552 do Código de Processo
Civil. Aprovado em ]9 turno.
15.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Mensagem n9 287/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 497/86, lido no Ex·
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n9 269/86, após pareceres das comissões com·
petentes. À Comissão de Redação.
.;_ Redação final do Projeto ·de Resolução n9
269/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul·
gação.
- Mensagem n9 320/86, em regime de urgência
nos termos do Requerimento n9 498/86, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~> 270/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
270/86, em regime de urgência, Aprovada. À promulgação.
15.3.2 - Comunicacão da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje! às 21 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa,

15.4- ENCERRAMENTO
16 -ATA DA 277• SESSAO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986
16.1-ABERTURA
16.2- EXPEDIENTE
16.2.1- Requerimentos

- N9 499/86, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 185/85, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens
afundado_s, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha
e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dá
outras providências.
- N9 500/86, de urgência para a Mensagem n9
433/86 (n9 600/86, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja alterada a Resolução n9 206; de 22 de agosto de 1986.

I6.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n9 91/84, que dispõe
sobre contagem de tempo de serviço público e de atividade privada, para efeito de aposentadoria pelo
INPS. Aprovado em primeiro turno.
16.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n9 185/86, em regime
de urgência; nos termos do Requerimento n9 499/86,
lido nO- Expediente da presente sessão. Aprovado,
após parecer da comissão competente. Ã sanção.
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-Mensagem n'i' 433/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n'i' 500/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n~' 271/86, após pareceres das

comissões competentes, tendo usado da palavra o Sr.
Octávio Cardoso. Á Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n~'
271/86, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

16.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 22 horas, com Ordem do Día que designa.
16.4- ENCERRAMENTOI?- ATA DA 278• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1986

- N9 502/86, de urgência para a Mensagem n~'
401/86 (n' 566/86, na origeril), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP), a
contratar operação de crédito.

pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n~' 273/86, após pareceres da~
comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"'
273/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promulgação.

17.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n'r' 118 [80,_ que altera
a redação do art. II da Consolidação_ das Leis do
Trabalho, para que a prescrição bienal seja contada a
partir da cessação do contrato de trabalho. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n"' 126/80). Aprovado com emenda, ficando prejudicado o Projeto de Lei do Senado n~' 126/80. À Comissio
de Redaçio.

17.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

17.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia

17.1-ABERTURA
17.2- EXPEDIENTE

17.2.1- Requerimentos

- N9 501/86, de urgência para a Mensagem n9
286/86 (n' 417 (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 Cotia (SP), a contratar ope·
ração de crédito.

Ata da
4~

262~,~
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-Mensagem n"' 286/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~' 501/86, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
Projeto de Resolução n'r' 272/86, após pareceres das
comissões competentes. Á Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Resolução-n.,
272/86, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
.:....... Mensagem n"' 401/86, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n~' 502/86, lido no Ex-

17.4- ENCERRAMENTO
18 -DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciado na sessão
de 6-8-86.
Do Sr. Octávio Cardoso. pronunciado na sessão de
11-9-86.
19- ATO DO PRESIDENTE

_

N' 102, de 1986
20- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 33, de 1986
21- MESA DIRETORA
22- LIDERES E VICE--LIDERES DE PARTIDOS
23- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Hélio Gueiros

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

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos Alberto•Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- Jos_é Urbano
-Cid Sampaio - NiVildó Machado___: Carlos LyraLuiz Cavalcante- Loudval Baptista- Alaor Coutinho

- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Matta Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan Bona to- Carlos Chiarelli
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Encontra-se na Casa o Sr. Edgar de Godoi da Matta
~~chado, suplente convocado da representação do Estado de Minas Gerais, em virtude da licença concedida
ao titular, Senador Itamar Franco.

S. Ex' encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma (egimental.
E o seguinte o diploma enviado à Mesa

Setembro de 1986

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Designo c_omissão formada pelos Srs. Senadores Alfredo Campos,
Nivaldo Machado e Helvídio Nunes para conduzirem S.
Exf. ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão designada, o Sr. Edgar de
Godoi da Mata-Machado dã entrada no recinto, prestando junto à Mesa o seguinte compromisso regirriental:

"Prometo guardar a ConstiúliÇão Federal e as
Leis do País, desempenhar fiel e lealmente o manda-

to de Senador que o povo me conferiu e sustentar a
união, a integridade e a h1âependência do Brasil."
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Declaro em·
passado, como Senador da República, o nobre Sr. Edgar
de Godoi da Mata~Machado, que, a partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa. (Palm_as_.)_
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Sr. I•·
Secretârio procederá à leitura de comunicação.

E lida a seguinte
Brasília, em 18 de setembro de 1986
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do dispositivo no art. 7<~ do Regimento Interno,
que, assumindo o exercício da representação do Estado
de Minas Gerais, em substituição ao Senhor Senador
Itamar Franco, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada dQ_Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações: Edgar de Godoi da MataMachado.
Nome parlamentar: Mata-Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, resolução que vai ser lida pelo Sr. !<~Secretário.
--

E lida a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 225, de 1986
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido
à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela R~
solução n9 52, de 1980, destinada a investigar o funclonamento do mercado financeiro do País.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1:. prorrogado por 90 (noventa) dias,
nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investigar o
funcionamento do mercado financeiro do País.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Hélio
Gueiros - Amir Gaudêncio - Saldanha Derzi - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Arno Damiani - Fernando Henrique Cardoso - Helvídio Nunes - Dias Macedo - José Ignácio Ferreira - Jorge Kalume - Moacyr Duarte- J amil Haddad- Raimundo Parente- Oc-távio Cardoso- Nelson Carneiro- Carlos Lyra- Ivan
Bonato - Altevir Leal - Marcelo Miranda - Benedito
Ferreira - Afonso Sancho- Carlos Alberto- Lour.ival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O documento
lido contém subsçritores suficientes para-Cárlsfituir desde
logo resolução do Senado, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 210, de 1986
Dispõe sobre a compensação de Imposto de Renda
devido por pessoas físicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Havendo Imposto de Renda a receber,a pessoa física poderá compensá-lo, na própria declaração, se
devedora em exercícios futuros.
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Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As pessoas físicas, tradicionalmente e em consideráver
proporção, ao fazerem suas declarações do Imposto de
Renda, têm valores a receber, em decorrência de importâncias descontadas, a maior, na fonte, mensalmente. Estas importâncias, normalmente, embora com certa morosidade, eram devolvidas pelo Governo de uma só vez.
A partir do presente exercício, inseriu-se novo -dispositivo legal, preceituando que somente seria devolvida, em
cada exercício, importância equivalente a 15 Obrigações
do Tesouro Nacional.
Assim, dependendo do montante a ser restituído pelo
Governo, o contribuinte, mesmo sem contar exercícios
futuros, somente teria sua devolução totalmente quitada
em 1989.
O que se pretende é permitir que o contribuinte, tendo
imposto a receber num exercício e a pagar noutro, possa
fazer a compensação, a fim de que o encargo não lhe seja
muito pesado ao orçamento faniiliar.
Em nosso modo de entender, trata-se de medida de alcance social e de absoluta justiça, na medida em que não
haverá maiores prejuízos para a receita tributária, pois se
trata de simples compensação, cuja incidência, embora
muito importante para o contribuinte, individualmente,
não terá grande repercussão no montante arrecadado,
pelos números apresentados.
Estamos certos de que a presente proposição, pelo seu
conteúdo de justiça social, obterâ o beneplácito dos
nobres pares deste Senado Federal.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. -Carlos
Chiarem.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fi-nanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 211, de 1986
Regulamenta o exercício da profissão de Ortoptista
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<~ O exercício da profissão de Ortoptista obedecerá às dispCisições desta lei.
Art. 29 Cõnsídera-se ortoptísta, para os efeitos desta
lei:
I - o profiSsional de nívd superior, diplomado -por
escola de ortóptíca, integrada em escolas médicas e reconheCida pelo Ministério da Educação;
I I - o profissional formado por escola de ortóptica
estrangeira, reconhecida no país de origem, desde que
convalide, no Brasil, o diploma, nos termos da lei;
III- o portador de certificado ou diploma fornecidos
por cursos oficiais de ortóptica, realizados junto a escolas médicas universitárias, desde que aceito e registrado
no Conselho Brasileiro de Oftalmologia;
IV- os técnicos em atividade, há mais de 2 (dois)
anos, portadores de certificados fornecidos por cursos
particulares.
Art. 3Q As atividades de ortoptista serão exerddas
por indicação médica, podendo os profissionais manter
instalações próprias e aparelhagem destinadas aos misteres da profissão.
Art. 49 São atividades privativas dos ortoptistas:
I - supervisão, planejamento, coordenação e exe_cução de atividades de identificação e avaliação das deficiências sensório-motores, com base em informação médica, aparelhagem e técnicas específicas;
I I - fornecimento aos oftalmologistas de dados obtidos na avaliação e determinação de conduta terapêutica
do tratamento ortóptico;
III- orientação e execução de tratamento preótico e
ortóptico, visando desenvolver no indivíduo condições
para o uso correto e confortâvel da visão mono ou binocular;
IV- participação de equipes multiprofissionais, assessoramento em assuntos de ortóptica, espedalm"ente
profilaxias de deficiências visuais, estrabismo, avaliações
vísuais pré-escolares;
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V - integração em bancas examinadoras de seleção e
treinamento de ortoptistas para desempenho em cargos
ou funções públicas.
Art. 59 A duração normal do trabalho do ortoptista
é de 4 (quatro) horas diárias, podendo, em caso de força
nl.aior"-i:m--ãcófdo escrito, ser acrescida de mais 2 (duas)
horas.
Art. 6<~ É obrigatória a apresentação de diploma
para provimento e exercfcío de cargo ou função de ortoptísfa
serviço público federal, estadual e municipal,
bem como em entidades paraestatais.
Art. 7Q Serão elaborados cursos de formação profis·sionai, com duração mínima de 3 (três) anos, de acordo
com pi'oE-ramã e ---carga mínima horária devidamente
aprovados pelo Conselho Federal de Educação.
Art. SQ Os diplomas conferidos pelos cursos de que
trata o artigo anterior, serão obrigatoriamente registrados na Divisão de Ensino Superior do Ministério da
Educação, Serviço- Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia e Associação Brasileira de Orióptica.
Art. 9<~ Os -pornrdores de diplomas de ortoptistas,
reconhecídos por esta lei, terão o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados de sua publicação, para requerer
o competente registro.
Art. 10 A categoria de ortoptista fica fazendo parte
integrante do plano da Confederação Nacional das Profissões Liberais.
Art. 11 O exercício da profissão de ortoptista será
fiscalizado pelo Conselhos Regionais correspondentes,
em cada Estado.
Art. 12. É fixado o salário mínimo profissional dos
ortoptistas, na base de 2 (dois) salários mínimos, corres:.
pendente a uma jornada de trabalho de4 (quatro) horas
diárias.
Art. 13 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação.
Art. 14 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Revogam-se as· disposições em contrário.

no

Justificação
Os profissionais de ortóptica lidam com o tratamento
que visa a recuperação das funções binoculares. Basicamente, tem por objeto um processo de treinamento mental, pelos centros mais altos do cérebro que se relacionam com a visão, controle de movimentos e focalização
do olho, os quais são educados para funcionar coordenados e eficientemente. Este complexo representa o tratamento funcional do estrabismo e suas anomalias latentes
e manifestas em ambos os olhos.
Desta forma, trata-se de urna atividade paramédica es-pecífica de uma das anomalias da visão normal. Seu objetivo e: a correção de olhos vesgos.
A presente proposição se justifica plenamente, na medida em que se verifica que as técnicas de ortóptica têm
determinado a formação de pessoal especializado. A
profissão existe há muitos e muitos anos, em quase todos
os países. Seu desenvolvimento tem sido inconteste, cabendo ~alientar que, já em 1933, foi fundado o Conselho
Britânico de Ortóptica e, em 1934, em Londres, foi realizado o_ primeiro exame de ortoptista.
No Brasil, em 1947,junto à Faculdade Paulista de Medicina, foi instalado o primeiro curso de formação de ortoptistas. Hoje, jâ temos reconhecido, por Decreto do
Presidente da Repóblica, de 1978, curso teCnológico de
ortóptica, que funciona junto à Escola Paulista de Medicina, a nível universitârio.
Trata-se, pelo visto, de profissão de reaf importância,
assemelhando-se, de certo modo, à fisioterãpia, fisiatria,
audiologia, fonoaudiologia, como técnica acess6ria e
COI'relata disponível para correção do estrabismo.
Por tudo isso, deve ser considerada como uma atividade regrada e reconhecida, para segurança e controle de
ponderável parcela da sociedade que utiliza os recursos e
métodos da ortóptica, como forma de conseguir e conquistar a higidez. Deve, portanto, ser reconhecida, legalmente, a profissão, como vista, já vetusta em todo o
mundo científico.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1986.- Carlos
Chiarem.

(Ãs Comissões de Constituição e JUstiça, de Legislação Social e de Saúde.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador HelvídiO NunesL
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 23 de julho o Senhor Presidente daRepública baixou o Decreto-lei n"' 2..288, em que, entre outras medidas, instituiu o empréstimo compulsório, destinado à "absorção temporária do excesso de poder aquisitivo".
A insatisfação ao ato presidencial foi imediata, principalmente pelos diferentes segmentos da classe média do
Pafs.
Sem esquecer a mâcula da via escolhida - o decretolei, criticado anteriormente pelos que hoje fazem o Governo, o empréstimo deverá vigorar de 24 de julho deste
ano até 31 de dezembro de 1989, .. terilporariedade-·•-que
não ê compatível com o texto constitucional nem com o
Código Tributáiio Nacional.
O emprêstimo conipuls6rio é, sem sorilbra de dúvida,
um tributo e, como tal, a sua cobrança neste exercício
fere o§ 29, art. 153·;-diL Carta Magna do País.
De outra parte, o artigo 4~> do Código Tributário Na~
cional preceitua que ••a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevante para qualificá~la a determi~
nação e demais caracterfsticas formais adotadas pela lei e
a destinação legal do -produto de sua arrecadação".
Predomina na doutrina, aliás, o ensinamento de que o
empréstimo cOmpulsório guarda a mesma natUreza de
tributo. No magistério de Gustavo Miguez de Mello, em
seu "Curso de Direito Tributário", "todas as prestações
de cobrança pelo Estado de empréstimo compulsório
têm natureza tributária e estão sujeitas ao regime jurídico dos tributos, inclusive no que con-cerne ão- ptincfpio
da procedência da lei tributâria em relação ao exerclcio
financeiro, sempre que este princípio se aplique ao tributo com idêntica hipótese de incidência".
Outro aspecto que merece destaque, Sr. Presidente, é o
da temporariedade. O Código Tributário Nacional, pre~
vê a instituiÇão do empréstimo· compulsói'iõ para--absorção temporária dO poder aquisitiVo, ·bem como para
os casos de guerra externa, imiilênCia de guerra ou nas
hipóteses de calamidade pública, quando não existem recursos suficientes dotados no Orçamento para tais emergências. Todas essas medidas, todavia, devem ser entendidas - e o são - como emergenciais. O empréstimo
compulsório para absorção temporária do poder aquisitivo deve ser adotado, pois, como último recurso, para
ajustar a economia em determinado momento, notoriamente transitório.
O Decreto-lei n'i' 2.288, Sr. Presidente, alterou até mesmo a natureza jurídica do empréstimo, comparando-o à
permuta, quando toma dinheiro emprestado e _promete
devolvê-lo em quotas de um fundo, ao que tudo indica,
de vida efémera, sem atrativos e de precedentes duvidosos. Ora, quem empresta dinheiro tem o direito de receber dinheiro, e não o que o tomador quiser pagar. E tem
mais, nos casos das viagens ao exterior, nem em quotas o
empréstimo será restituído.
Não bastasse a medida presidencial, o Ministro da Fazenda, contrariando todos os princípios da hierarquia
das leis, baixou portarias determinando que o empréstimo compulsório também é devido nas hipóteses de veículos adquiridos através de consórcios e de alienação fidunciária em garantia, muito embora a alínea b, § 49, do
artigo 13, do Decreto~ lei 1}:_9 2.288 seja expresso quanto à
não-incidência em tais cisas.
Sr. Presidente, milhares de brasileiros alimentam a sonho legítimo de adquirir um veiculo. Como o Góverno já
restringiu o financiamento a quatrO prestações, essas
pessoas fizeram inscrições em consórcios, mod-alidade de
autofinanciamento. Vem agora o Governo e impõe aos
consorciados a obrigação de pagar 30% a título de empréstimo compulsório, para que possa adquirir um veículo pagável ao correr dos anos.
Em geral, ninguém se inscreve num consórcio ou compra um bem financiado por prazer, mas por necessidade.
Por essa razão, centenas e talvez milhares de consorciados contemplados para receber seu carro estão ingressando em juízO Cofn inandaâos de segurança contra essa
injustificável e inoportuna cobrança.
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. ---Sr. Presidente e Srs. Senadores, as razões que agora
externo junto às que alinhei em discurso recentemente
proferido neste Plenário e, em decorrência, peço que a
administração federal revogue a esdrúxula figura do empréstimo compulsório.
-par último, impõe-se que alguns aplicadores da lei deixem de exigir, por descabimento, o depósito do valor do
empréstimo na impetração dos mandados de segurança,
pois que a par da caução nunca haver sido pré-requisito
nessas medidas judiciais, os impetrantes, em geral, não
têm condições de efetuar o depósito, que o levaria à impossibilidade de defender os respectivos direitos. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mata-Machado.

O SR. MATA MACHADO PRONUNCiA DlS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVlSÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBUCADO POSTERlOR·
MENTE
O SR. PRESIDENtE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, Líder do
PMD~.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ê com o maior prazer que falo neste instante, para
saudar o grande mestre que tive na Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Edgar Godoi da Mata Machado, hoje Senador da República. Quis o destino, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o
aluno viesse a esta Casa antes do mestre. Mas é, neste
momento em que o Congresso Nacional, aqui do plenário do Senado, saúd:i o Professor Edgar Godoi da
Mata Machado, Senador da República, que eu não poderia deixar de aqui vir para trazer a palavra de Minas
Gerais, a palavra do Senado Federal, palavra esta que
traz no seu bojo os -encómios pela vinda desse grande
mestre, desse homem sofrido, desse homem amado, desse homem de todos estimado em Minas Gerais e na sua
pol1tica. Em Minas Gerais, não conheço um só homem,
que pertença a este ou àquele Partido, que não esteja neste instante a apoiar o que eu aqui digo.
Acresce dizer, Sr. Presidente, talvez a hora não fora esta, para melhor dizer, que fui colega e amigo, contemporâneo, aliás, um ano na frente, de seu filho José Carlos
da Mata Machado, de quem todos conhecem a história.
Mas trago aqui o testemunho de Minas Gerais, através de um telex que acabo de receber do Sr. Governador
Hélio Garcia, que m~ pe:de para lê-lo neste instante:
Excelentíssimo Senhor
Senador Alfredo Campos Melo
Senado Federal
Brasília- DF
Prezado Senador
Peço-lhe a fineza de registrar a palavra de Minas,"
no momento em que toma posse no Senado o Professor Edgar da Mata Machado, Sucedendo ao ilustre Senador Itamar Franco, licenciado para disputar
o Governo do Estado de Minas, o Professor Edgar
da Mata Machado personifica o que hã de melhor
na história política do meu Estado.
Não sei se mais admiro a sua serenidade ou a sua
firmeza. Quem Sabe a humildade autêntica, própria
dos ricos de caráter e de espírito.
Mal começava a minha vida pública e logo o encontrei pelejando pelos despossuídos e ma-rginalizados, como Secretário de Governo na gestão do ad~
triírável homem público Magalhães Pinto, na década de 60, a quem servi também com_o Colaborador
direto.
Mata Machado não é somente o político de
princípios, mas um mineiro que acredita no povo
brasileiro e o quer realizado nos ideais de liberdade,
de justiça e de prosperidade.
O Senado se enriquece com a presença de Mata
Machado. Minas o aplaude agora c sempre, porque
o nosso Senador sempre agiu de forma a preservar a
democracia como doutrina, não como ideologia.
A história recente de Minas inclui bastante da
coerência de Mata Machado. Como não se pode

contar a história pelo avesso, ele é também a verdadeira história de Minas.
Por seu intermédio, prezado Lí-der, apresento ao
Senado, como um todo, e ao Senador Mata Machado, grande mineiro, a saudação de todo o nosso povo.
Cordialmente, Hélio Garcia, Governador de Minas Gerais.
Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome da estética, pretende-se retirar do Centro
Civico d"a Nacionalidade a Bandeira do Brasil. Porque o
genial arquiteto d~ Brasília considera uma intromissão
.deselegante o mastro de ferro que a sustenta.
Pretende-se transferir a Bandeira Nacional do centro
urbano para a periferia; do vértice do Eixo Monumental
para um de seus lados; da Praça dos Três Poderes para o
Parque da piscina de ondas e dos churrascos de fim de
semana.
_Com_Q __ os moradores de uma casa antiga, pretendendo
ajustá-la ao sabor da moda, removem os retratos dos antepassados, que a construíram, da sala de visitas Para os
Côm-odos-~dos fundos.
Di~ a l.ei a que se pretende desobedecer:
"A Bandeira Nacional estará permanentemente
no topo de um mastro especial plantado na Praça
dos Três Poderes em Brasília, Distrito Federal,
como símbolo perene da Pátria e sob a guarda do
povo brasileiro".
O fogo sagrado da antigUidade, que se mantinha perpetuamente aceso nos templos e nos lares, foi substituído
pela Bandeira, a simbolizar a indestrutibilidade da Pátria.
Não apenas símbolo perene, mas símbolo da Pátria
perene- sinal de continuidade, de permanência do Brasil eterno, que não é um campo de batalha de classes, e,
sim, o lar comum dos irmãos brasileiros.
Que se dê cor de tonalidade mais discreta ao mastroconcordaria - , a fim de que os olhares se fixem apenas
na Bandeira, parecendo flutuar, solta, no azul do céu.
Ela não é simples pedaço de pano, carregada que está
de força, de história, de heroíSriios, da lembrança dos
mortos e da esperança dos vivos, capaz, portanto, de devolver no futuro as emoções de que se impregnou no passado.
Local mais adequado não há, no Pafs, para acolher a
Bandeira do que a Praça dos Três Poderes. Como o
nome indica, aquele logradouro irmana o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Assim, os homens que constituem a força maior da Pátria podem ter próximo dos
olhos o pendão verde-amarelo, a lembrar-lhes o dever e
tudo o mais que o nosso sfmbolo tem a inspirar-lhes.
A cem metros do chão, desfraldada ao vento da Capi,
-tal da Esperança, no centro da Praça dos Três Poderes, a
Bandeira do Brasil deverá ali permanecer.
Estou certo de que interpreto, aqui e agora, o pensamento da comunidade brasiliense.
Era o que tinha. a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. joRGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O respeitável e estimado colega, Senador Luiz Cavalcante, antecipou-se e com dignidade, à defesa que também faríamos- e vamos fazer neste instante- da permanência do mastro da Bandeira Nacional na Praça dos
Três Poderes.
Coelho Neto, o imortal patrício, em seu Breviário
Cívico - cujo livro, quando presidíamos o CEGRAF,
mandamos reproduzir - ensinava à juventude:
"A BANDEIRA
Não há relígião sem Deus nem Pátria sem bandeira.
Prestar culto à bandeira é venerar o espaço e o
tempo nos limítes geográficos de uma nação e neles
a raça e tudo que ela representa e abrange.
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Venera-se na bandeira o espaço pelo amor à terra
maternal.
Venera-se nela o tempo pelo culto ao passado, de
onde ela vem; no amor do presente, a que ela assiste,

e na ânsia pelo futuro para o qual ela acena desfral-

dada no mastro.
Honra-se a raça pelo respeito religioso que se
deve aos mortos construtores e semeadores; pela solidariedade que se deve aos vivos, colaboradores na
obra do engrandecimento nacional, e pela confiança

com que esperamos os que hão de vir continuar a
construção "em que trabalharam os que são hoje ter-

ra, e em que trabalhamos nós.
Que é a bandeira? É um pano e é uma nação,
como a cruz é um madeiro e é toda uma fé.
No cplto da bandeira encerram-se todos os nossos deveres, desde os que nos são ditados pelo amor
atê ·os que nos sãoprescritos pela Lei.
Assim como nos descobrimos diante do sacrárío
que encerra a hóstia, que é o símbolo de Deus,
descubramo-nos diante da bandeira, que é o símbolo da Pátria."
Talvez os que hoje estão pensando em deslocar o mastro que ostenta a Bandeira Nacional não tenham lido
Coelho Neto.
·
Ê por isso, Sr. Presidente, que me encontro nesta tribuna, como fez o eminente, estimado e respeitado Senador Luiz Cavalcante, para defender a sua manutenção,
pois aquele mastro já representa um dos símbolos desta
cidade, já representa a vontade popular. O seu deslocamento para outro local representa uma afronta, não só
aos que o idealizaram, mas aos que, permanentemente,
aplaudiram aquela idéia.
Há poucos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, li o seguinte artigo, denominado ..A nossa Bandeira, não!" de
Olavo Nery Corsatto, advogado, professor e assessor
parlamentar do Senado Federal, escrito no Correio Braziliense, de 10-9-86:
A NOSSA BANDEIRA, NÃO!
Olavo Nery Corsatto
O brasiliense é, antes· de tudo, um herói
O brasiliense típic"Oê um herói por constituição espiritual, por vocação natural, por predestinação bíblica.
Trabalha quase sempre na obscuridade e estoicamente,
no serviço público ou no exerc1cic) de_qualquer profissão:
ou rabisca furiosamente laudas de papel e lê concentradamente suas fontes de pesquisa, na atividadC intelec-·
tua!; ou tenta a música em grupos esporádicos e não se
preocupa com a fama e o sucesso, embora ambos venham freqilentemente garimpar em Brasília o ouro e as
turmalinas dos talentos heróicos que moram neste Planalto à sombra da Bandeira.
co-mo fez bem à alma do brasiliense o esplêndido C9lorido da maior Bandeira NaCional que todos jamaiS vimos no mais alto mastro do mundo! QuantaS vezes nos
reunimos naquelas cerlmôniãs centradas no ponto mais
significativo da razãO de ser de Brasília: junto do Palácio
do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribu~
nal Federal, sob o céu azul e branco da terra verde e
amarela!
Quando se elevou aquele despojado mastro feito de
força e energia simples, tranqüila, a lembrar a singeleza e
a harmonia das colunas dórícas, vibrou o coração do
brasiliense. Jã tínhamos tradição, afinal!
Mas, da mesma forma que nos tempos bíblicos os fariseus espalharam asseclas entre o povo que iria votar e escolher entre Cristo e Barrabás, também aqui
disseminaram~se murmúricis encomendados: ••veja
como é feio o mã.Sti'O F''COliiO o· mastro é desgracioso!".
Como se alguém viesse para ali a fim de ver um mastro. Um mastro é um mastro e somente debilóides iriam
reunir-se para ver um mastro. Todos acorrem pata ver ã
Bandeira, pendão da esperança de todos: um Brasil grânde e forte a subir bem alto pelo anonimato do mastro
forte e sólido.
Havia, e há, porém, quem estivesse interessado em dis-_
trair a atenção concentrada na Bandeira. Olhe o mastro!
Pense no mastro! Que mastro...
_ _
Pois vamos então, olhar o mastro,jã que é paia o bCm
de todos e felicidade gerai da Nação.
O mastro de nossa Bandeira ê o mastro mais mastro
que possa haver. Cumpre funcionalmente sua missão:
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sustenta lá no alto a maior Bandeira brasileira. É forte,
enérgico, surgindo da terra com decisão e firmeza, apontando, sem rodeios, o zênite. Está lá sem que ninguém
note sua presença- como deve ser. Ninguém vai querer
saber nem se preocupa com quem fez aquele mastro.
Mastro é mastro, e sua importância reside apenas na sua
função: elevar bem alto o que todos amam e veneram.
Vamos, agora, observar a localização do mastro. Não
poderia haver melhor lugar para ele. Em meio a um descampado e no ponto mais visível de Brasília, bem ao
lado do ponto central deste planalto: a Praça dos Três
Poderes.
A altura do mastro: a mesma do Congresso Nacional,
como a dizer que o Congresso deve erigir-se tão alto
-quanto o símbolo que polariza a mais elevada esperança
da Pátria - a Bandeira.
A localização e a altura desse ciclópico mastro fazem
nossa Bandeira receber o abraço de todos os ventos e a
carícia de todas as brisas do Brasil.
Por isso, nosso mastro e a nossa Bandeira já são parte
integrante da paisagem brasiliense como símbolos eternos, da mesma forma que certas aberrações esculturais já
se incorporaram à imagem de Brasília como marcas fugazes de uma época que passou. No mundo todo esse
mastro e essa Bandeira jâ são conhecidos como parte da
jovem tradição brasiliense. E nós, brasileiros, ternos
fome de tradição. Queremos que esse mastro e essa Bandeira sejam nossa marca distintiva, como o Cristo do
Corcovado é para o Rio de Janeiro, e a Catedral de São
Paulo para os paulistanos, a Estátua da Liberdade para
os americanos, a Ponte de Londres para os ingleses.
Há um vento de democracia balouçando o verdeamarelo de nossa Bandeira e hã inúmeras vozes de heróis
anónimos que não têm meios de se fazerem ouvir a respeito de como querem bem a esse símbolo de ouro e esmeralda que justifica seu obscuro heroísmo. Mas essas
vozes brandam agora:-; em uníssono: ..Não toquem na
nossa Bandeira! Deixem-na onde está, onde nasceu, na
ponta firme desse braço maSCUlino e forte, seu despretensioso mastro, modestamente despido de intenções estéticas, mas irradiando harmonia em sua dórica expressão
de força e energia".
Não é possível que filhos da democracia se arvorem
em donos da verdade e da estética sem nenhuma consideração para a fome de tradição do brasiliense, subtraindolhe a migalha que já sustentou seus sonhos e já inspirou
seus poetas.
Não pode um homem só, por mais rico e poderoso que
seja, decidir sozinho o que é melhor para o povo. Não
pode, sozinho, pensar e sentir pelo povo, por mais bem
intencionado e por mais rodeado de áulicos bajuladores
que lhe não contestam a genialidade opulenta e nababesca, embora nem sempre verdadeiramente aplaudida pelo
povo.
Esse povo, que não é mero espectador calado e passivo, quer continuar sua tradição, ouvir os hinos do Brasil
e- da Bandeira que, altiva, esplende no seu forte mastro
ao lado do Congresso Nacional! Por isso, não admitirá,
sob qualquer pretexto, desrespeito à lei que estabelece:
"A Bandeira Nacional estarâ permanentemente no topo
de um mastro especial plantado na Praça dos Três Poderes em Brasília, Distrito Federal, como símbolo perene
da Pátria- e sob a guarda do povo brasileiro".
Sr. Presidente, quero fazer um apelo veemente ao Governador de Brasília, o estimado Governador José Apa~
recído, no sentido de manter o mastro no seu lugar; não
o retire, pois a sua retirada, como disse anteriormente,
representa um vazio para aqueles que acreditam no civismo-, para aqueles que acreditaram nos governantes que
ali plantaram aquele símbolo da Pãtria. Nos mandamen~
tos cívicos, disse mais Coelho Neto:
- "Consídera a bandeira como a ímagem viva da
Pátria, prestando-lhe ó culto do teu amor e
- Serví:riCfo-ã com todas aS forças do teu coração."
Portanto, o mastro localizado na Praça dos Três Poderes representa o símbolo da Pátria que todos nós veneramos, quando mensalmente a bandeira é substituída, representando a nacionalidade através da representação de
cada um dos Estados. Espero, pois, com o nosso protesto fCito neste momento, com o veemente protesto do SeOlavo Ncry Corsatto, advogado c professor, Assessor Parlamen-

tar do Senado Federal.
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nadar Luiz Cavalcante que, apesar da sua idade, mantém viva a lembrança do permanente civismo sobre o
qual viveu e foi criado.
Com estas palavras, Sr. Presidente, concluo este meu
protesto veemente, na certeza de que os meus patrícios
saberão honrar aquela obra que ali está representando a
Pâtría brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Hê1io Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL. PE- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Qual o valor e o alcance social de uma legislação permissiva?
A presente questão poderá induzir a imaginação de
quem nos ouve a antever comentários no campo da ética
jurídica, ou, quem sabe, alusivos à decadência moral de
nossa sociedade consumista - especificamente, quanto
aos nefandos reflexos dessa decadência sobre as leis e sua
aplicação à sociedade em que surgiram.
Não é essa, no entanto, nossa intenção. Preocupa-nos,
no momento, aspecto mais têcnico, ligado ao problema,
conquanto jamaís nos possamos desvencilhar completa~
mente daqueles constrangimentos filosóficos.
_
Interessa-nos, no presente, apresentar à consideração
de V. Ex•s algumas inquietações que nos têm assaltado
ao observar o trajeto de leis que não contêm em seus dispositivos- não sendo, portanto, de sua natureza- elementos positivos tais que conduzam (ou, se preferirem,
induzam) a uma resposta do segmento da sociedade a
que se destina. E mais: que provoquem a reação desejada, que nada maís será que a correspondência entre a necessidade e a solução.
Para tornar mais concreta nossa alocução, elegeremos
uma lei que apresente as características acima e a usaremos como "ponto de foco" teórico, materializando nossa filosofia (se é que o verbo se aplica ao substantivo, de
alguma forma).
No dia dezessete de dezembro de 1985, entrou em vigor a tão comentada Lei do Vale-Transporte, Lei n"
7.418, de dezembro de 1985.
Muito bem. Que notícia têm V. Ex•s de sua aplicação e
do reflexo de sua promulgação sobre nossa sociedade?
Nossos trabalhadores estão sendo descontados em até
6% de seus vencimentos na folha, e com esses recursos recebendo transporte de ida e volta para o trabalho? Ê
possível que estejamos mal-informados a respeito do assunto específico, que foi tomado como exemplo. Mas se
houve sua implementação em algum ponto deste País, é
de nosso inteiro desconhecimento. E já se vão nove meses desde sua publicação.
Essa mesma natureza de questionamento se aplica, de
uma forrila geral, à grande maioria dos dispositivos ema~
nados das Casas Legislativas de todo o mundo. Basta pequena pesquisa para comprovar-se o fato.
,
Perguntar-me-ão V. Ex•s: qual o problema da Let do
Vale-Transporte, e que elemento, nela encontrado, hã de
justificar sua pouca força? Ao ensejo deSsa íridagação,
apontaríamos, para apenas uma palavra, cuidadosamente escolhida - ainda que de praxe, para o caso- e encaixada na redação de seu artigo primeiro, que reza assim:
•• Art. ]9 Fica institufdo o Vale-Transporte, que
o empregador, pessoa física ou jurídica, poderâ antecipar ao trabalhador para utilização_ efetiva em
despesas de deslocamento residência-trabalho e
vice-versa, mediante celebração de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho e, na forma
que vier a ser regulamentada pelo Poder Executivo,
nos contratos individuais de trabalho.''

A palavra a que nos referimos é o verbo poder, no sentido de permissão, colocado no tempo futuro: ..poderá".
E aqui está, Srs. Senadores, a pedra de toque do que chamamos de elemento permissivo em nossa indagação inicial: ""poderâ". Esse verbo contém uma carga semântica
que irradiará a todos os dispositivos hierarquic:'-mente
inferiores ao artigo em que se encontra, a cond1ção de
opção. Ele estâ a dizer que todas as prescrições a ele ligadas serão obedecidas se forem da conveniência de quem
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esteja na posição de atingido por ele; de destinatário de
sua mensagem normativa.
Ora, Srs. Senadores, imagino estarein razoavelmente
claras, a esta altura de nossa breve exposição, nossas inquietações e nossa tentativa de diagnóstico. O ValeTransporte - como, de resto, tantas leis semelhantes tem como cerne de sua pouca força, a nosso ver, seu caráter permisSivo. Ele somente serã aplicado quando representar real interesse para uma das classes económicas
em jogo: a mais forte.
Para valer-nos de um exemplo, ainda que imperfeito,
solicítaríãiiJ.os a V. Ex•s que imaginassem um mêdico
que prescreve a seu paciente, de forma permissiva, as medidas terapêuticas necessárias ao seu restabelecimento.
Dirâ a receita: Fulano de Tal "poderá" tomar, de três em
três horas, este e aquele remédío. E, por ser um remédio
muito caro, acrescenta na receita: o cliente acima nominado, caso não possa pagar pelo medicamento, poderá
entrar em acordo com o fornecedor, no sentido de obter
o produto gratuitamente.
Que reação há de provocar no paciente, prescrição de
tal natureza? Imagino que, entre outras preocupações,
ele teria o peso de "diagnosticar-se", quanto à conveniência ou não de sair em busca do remédio. Sem mencionar que o "acordo" sugerido pelo nosso doutor haveria de ser, certamente, degradante e infame. Fica, deresto, quanto à imagem do doutor, aquela de um malfeitor
vestido de branco.
Aí está, Srs. Senadores, nossa posição. Não se trata,
evidentemente, de condenar todo e qualquer dispositivo
permissivo, considerando que a simples abertura do espaço instTtUCiOnal é, em muitos casos, tudo _o de que asociedade necessita para ocupá-lo; mas trata-se de
estabelecerem-se mecanismos de critica quanto aos efeitos concretos que produzirão na sociedade. Talvez a imperfeição da figura resida no fato de que o médico não
tem culpa da doença e da pobreza de seu cliente, ao passo que o Governo tem responsabilidade pelo fato de o
trabalhador precisar de Vale-Transporte. Bastaria ele
ganhar mais, e não teria que lançar mão de tais dádivas
paternalistas que, no final das contas acabarão inócuas.
A Lei do Vale-Transporte - para nos atermos ao
exemplo escolhido - transfere para o âmbito das convenções coletivas, dos acordos coletivos de trabalho e
dos contratos individuais de trabalho a decisão final de
implementar ou não o Vale. Resta indagar, diante dos
resultados constatados, se não teríamos nós, médicoslegisladores, colocado sobre os ombros de nossos clientes um peso que, por força de um contrato social, caberia
a nós ca-rregar. Não estariam as classes trabalhadoras a
esperar que seus representantes nos centros de decisão
utlizassem a força emenada do número de seus votos
para protegê-los da voragem dos interesses de urna minoria? Não estaríamos nós, ao responder a essa delegação com o verbo "poderá", realmente dizendo que o
máximo que podemos fazer com os poderes que nos delegaram é preparar a arena, estabelecer as regras e marcar o dia em que os carneiros enfrentarão os leões?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas~)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
_
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1"'-Secretârio.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 212, de 1986
HDispõe sobre os direitos da pessoa deficiente de
acordo com a Emenda Constitucional ""' 12(78 e com
o Artigo 175 da Constitui~ào Federal, e dá outras
providências."
O CongresSO Nacional decreta:
CAPITULO I
Disposição Geral
Art. 1'1- Esta lei dispõe sobre os direitos e tratamento
especial devidos às pessoas excepcionais, sejam deficientes físicos, sensoriais ejou mentais, sejam superdotadas,
com desvio do padrão médio.
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CAPITULO II
Do Direito do Deficiente à Educação Especial
Art. 29 A garantia constitucional de educação especial e gratuita ê assegurada ao deficiente, no âmbito federal, estadual e municipal e abrange todos os graus de ensino, de acordo com as possibilidades de desenvolvimento e formação integral de sua personalidade.
Art. 39 Incumbe ao Ministério da Educação, através
de seus órgãos de administração direta e indíreta, as providências necessárias à educação ou reeducação do defi·
ciente, na forma do artigo anterior, mediante a criação e
manutenção de classes e estabelecimentos de ensino adequados ao atendimento exclusivo ou não a esta clientela,
bem como a formação e aperfeiçoamento de pessoal do~
cente e técnico específico.
§ 1"' A atividade de que trata este artigo poderá ser
desenvolvida diretamente ou por terceiros, mediante credenciamento, subvenções. convênios e bolsas.
§ 29 Ter preferência para o credenciamento, as subvenções, os convênios e-as bolsas a entidade privada filantrópica representativa do deficiente ou dos seus responsáveis.
Art. 49 Os sistemas de ensino cuidarão obrigatoriamente do deficiente, através da integração de que trata o
Artigo 88 da Lei n"' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, ou
da criação de órgãos especializados oficiaís, ou ainda
através das entidades particulares que miD.istrem ensino
adequado.
Art. 5"' Não se considera doença ou anomalia grave
da criança, para os efeitos da alínea c do parágrafo único
do Artigo 30 da mesma lei 4.024/61, a deficiência que
não iinpeça o ingresso em estabelecimento de ensino especial.
Parágrafo único. O currículo do ensino de 1'1 e 2'1
graus incluirá obrigatoriamente noções- básicas sobre a
excepcionalidade, bem como sobre a deficiência e sua
prevenção.
Art. 69 O Ministério da Educação, diretamente ou
em convênio com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios ou com entidades particulares realizará, anualmente, cursos intensivos
para o aperfeiçoamento de docentes e técnicos dedicados
à educação especial.
Art. 7"' Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Programa Nacional dos Livros em Braille, destinado à
promoção periódica de publicações de livros técnicos e
literários em escrita Braille.
CAPITULO III
Do Direito do Deficiente
à Assistência Especializada
Art. 8~' Incumbe ao Ministério da Previdência e Assistência Social, através dos seus órgãos de administração direta e indireta, a assistência médico·
psicopedagógica, o treinamento, a habilitação, a reabili·
tação, e a readaptação profissional do deficiente.
§ 11' A assistência de que trata este artigo será prestada diretamente ou por terceiros, mediante credenciamento, subvenções e convênios.
§ 2"' Incluem-se na assistência--médicopsicopedagógica, além da assistência médica, cirúrgica e
odontológica, os tratamentos terapêuticos, tais como
ofi_e_ntação psicolc)gica, de psicomotricid~de, fisioterapia, te"rapia ocupacíonal, ludotenlpia, fonOaudiologia e
outros recomendados pela medicina especializada.
§_ 3~' Terá preferência para O credenciamento, -as subvenções -e oS cOnvênios a entidade privada sem fins lucrativos representativa do deficiente ou dos-seus respciliSáveis_.
§ 4~' Nos convênios com entidades que atendam ao
público em geral, a Previdência Social colaborará para a
complementação das respectivas instalações e equipamentos, e fornecerá recursos materiais para melhoria do
padrão de atendimento dos beneficiários.
Art. 9>' Na concessão de credenciamento pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), terâ preferência a clínica de reabilitação,
sem fins lucrativos, dirigida por profissional especializado no setor da deficiência.
Art. 10. Também terá preferência, na concessão de
credenciamento pelo Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência S'ocial (INAMPS), o técnico de
reabilitação, que o requerer, para atendimento autónomo e irne<l.iato no tratamento fisioterápico ou terá pico de
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leito, em hospital ou clínica, da rede oficial ou privada,
onde o paciente estiver internado, caso o atendimento
seja recomendado por prescrição médica.
CAPITULO IV
Do Direito do Deficiente ao Trabalho
SEÇAO I
Disposições Gerais
Art. II. As garantias constitucionais de não discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao
serviço público e a salários, e de reinserção na vida econômica e social do pais, são assegurados ao deficiente,
na forma desta lei.
Art. 12. O tempo de serviço para fins de aposentadoria do segurado portador de deficiência poderá serreduzido em até 5 (cinco) anos, conforme a atividade profissíoilal exerdda ou a ocorrência de agravamento da deficiência, segundo critérios a serem fixados em regulamento pelo Poder Executivo.
Parágrafo único, Não se aplica à pessoa deficiente o
disposto no art. 11 da Lei n"' 5.890, de 8_ de junho de
1973.
SEÇÀO-IT

Do Trabalho sob regime estatutário
Art. 13. A deficiência não constítuirá ímpC:dimento
-à admissão no serviço público, quando não prejudicar o
desempenho, com eficiência normal, das tarefas previstas.
Art. 14. A prova de saúde é considerada, para todos
os efeitos, como uma das provas de concurso, realizado
para investidura em cargo público, nos termos do art. 97,
§ }1', da Constituição Federal.
§ 1'1 Quando o órgão médico competente não puder
concluir, desde logo, contrária ou favoravelmente ao ingresso, ou porque não tenha caráter definitivo a deficiência verificada, ou porque o examinando apresente elemento que leve a admitir a possibilidade de alteração de
seu estado de saúde para pior, ou ainda porque julgue
necessário verificar a eficiência e o ajustamento do examinando ao ambiente de trabalho, a inspeção de saúde
poderá dividir-se em duas partes:
a) exames iniciais, após os quais o órgão médico Competente sugerirá admissão- em carâter temporário;
b) período de observação, durante o qual o examinando ficará sob fiscalização e controle médicos.
§ 2"' Durante o período de observaçãç, poderá o órgão inêdico competente, se necessário, encaminhar o
examinado a órgão especializado em reabilitação.
§ 3~' A admissão temporária realizar-se-á pelo prazo
de 2 (dois) anos.
§ 4~ Findo o período de observação, se o órgão mé·
dica decidir favoravelmente ao ingresso, ê consíderado
habilitado o candidato, realizando-se investidura defmitiva e estável no cargo público respectivo; caso contrário,
estará o servidor dispensado automaticamente.
Art. 15. A invalidez referida no inciso I do Artigo
lO I da Constituição Federal, bem como a doença incurável de que trata a alínea b do inciso 1 do Artigo l 02 da
Constit_uição, serão sempre estados patológicos manifestados posteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público.
SEÇÃO III

Do Trabalho sob regime celetista
ArL 16. A deficiência não constituirá impedimento
à admissão do trabalhador, regida pela Consolidação
das Leis do Trabalho, a serviço d_o empregador público
ou privado, quando não prejudicar o desempenho, com
eficiência normal, das tarefas previstas.

Art. 17, O prazo do contrato de experiência de deficiente poderá estender~se atê 1 (um) ano, sem prejuízo
das demais estipulações da lei especial.
Parágrafo único. O contrato de experiência, além de
especificar as tarefas a serem realizadas, esclarecerá que
o empregado fica sujeito a controle médico e que a precariedade da admissão resulta de sua comprovada situação de deficiência.
Art. 18. A prova de escolaridade, exigida por lei, serã substituída pela de habilitação para o trabalho, expedida por escola, pública ou privada, credenciada para o
atendimento a deficientes.
Art. 19. t: permitido ao empregador alterar o contrato
de trabalho para substituir a proftssJ.o ou função do
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empregado deficierite por Outra para a qual tenha sido
habilitado ou readaptado.
Art. 20. O empregõJdo readaptado e o deficiente rião
servem de paradigma para fins de equiparação salarial.
Art. 21. ~ obrigatório, em cada Unidade da Federação, o atendimento a pessoas portadoras de deficiências pelo Serviço Nacional de APfelidíiageffi Comei'cíal
(SENAC), pe!o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENA!) e por todas as demais entidades de formação profissional metódica.
§ 1~ Os centros de formação profissional metódica,
ao atenderem a pessoas portadoras de deficiênci3.S, terão
obrigatoriamente as seguintes atribuições:
I - o atendimento ao deficíente e- a ariãlise do seu
caso particular;
I I - a orientação profissiorial do deficiente;
III- a integração do deficiente no processo normal
de formação profissional oU, cOnforme o caso, em processo especial e adequado;
IV- realização de gestões junto aoS -setores empregadores de mão-de-obra, visando à- iilsei'ção Ou I-CülSerção
do deficiente na atividade econôrnica.
§ 2'í' Essas entidades não poderão recusar, inclusive
por ausência de escolaridade, qualquer candidato portador de deficlência,-desde qUe esta não impeçá o exercício
da atividade a ser dese!lvolvida.
SEÇÃO IV
Do Trabalho Protegido

t

Art. 22. Sempre que o deficiênte -não- apresentar condições para trab~:~lhar em regime competitivo, na forma
da lei comum e de acordo com as disposições da seção
anterior, sua atividade laboral será exercida em regime
de trabalho protegido, não sujeíto àquelas normas, e realizado:
I - em local especial do estabelecimento empregador;
II- em oficinas protegidas, oficinas de reabilitação
ou comunidades agrícolas, mantidas pelas entidades,
públicas ou prívadas, de habilitação, reabilitação, tratamento e educação.
Art. 23. O trab~:~lho protegido está sujeito a permanente supervisão especializada.
Art. 24. São objetivos do trabalho protegido:
I - promover a habilitação ou readaptação do deficiente;
II- desenvolver boas atitudes e hábitos de trabalho;
III- oferecer experiências simuladas para desenvolver habilidade;
IV- oferecer experiênCias ju-nto ao mercado de trabalho;
V - colocar o deficiente habilitado ou readaptado em
trabalho competitivo.
Art. 25. A jornada de trabalho protegido não poderã exceder de 8 (oito) horas diárias.
Art. 26. Não serã permíirdo o trabalho protegido
__
em serviços perigosos ou insalubres.
Art. 27. Não se aplicam as disposições do direito
trabalhista e previdenciário ao trabalho protegido, a não
ser no tocante ao seguro de acidente do trabalho.
Art. 28. O contrato de trabalho protegido não p-oderá
estender-se por mais de 2 (dois) anos, salvo laudo C§pecial fornecidO pelo Ministério do Trabalho; terminado
esse prazo, passará o trabalho a ser regido pela legislação
comum, com as modificações introduzidas por esta lei.
Art. 29. Não serão considerados empregados os estagiários admitidos pela empresa, ainda que a título oneroso, com o seguinte objetivo:
a) colaboração com as entidades especializadas em
reabilitação profissional, públicas ou particulares; ou
b) entrosamento das atividades escolares dos alunos
dos cursos de 2'í' grau ou superior com 0-tiabalho da empresa.
§ J'i' Os estágios de que trata este artigo terão duração mãxima de 180 (cento e oitenta) dias, possível uma
única prorrogação pOr igual período.
§ 2'í' Os estagiáriOS serão protegidos contra os acidentes de trabalho, sendo para isso incluídos no seguro
realizado pela empresa.
§ 3'í' Continuando a atividade do estagiáriO após o
término do prazo fixado no§ l'~, considerar-se-á realizado contrato de trabalho, contado o tempo de estágio,
para todos os efeitos, como tempo de serviço prestado à
empresa.
Art. 30. O Minístêrio da Previdência e Assistêncía
Social fornecerá, semestralmente, ao órgão competente
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do Ministério do Trabalho, as estatisticas referentes aos
acidentes do trabalho e à readaptação ou reeducação
profissional, além dos dados referentes a pessoas deficientes, inclusive as em condições de realização de trabalho protegido.
SEÇÃO V
Do Amparo voltado para
o Mercado de Trabalho

Art. 31, O caput do Artigo 55 da Lei n'i' 3.807, de 26
de agosto de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 55. As empresas que dispuserem de 20
(vinte) ou mais empregado são obrigadas a reservar
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
empregos para atender a deficientes, habilitados ou
readaptados profissionalmente, desprezada a
fração,"
ArLJ2. Cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização da observância do disposto no artigo anterior.
Art. 33. Todo empregador público ou privado que
admitir pessoas deficientes contribuirá para a Previdência Social, em relação a esses empregados, com redução
de 50% (cinqUenta por Cento) da que for devida nos termos da legislação em vigor,
Parágrafo único. Igual benefício gozará a entidade
privada filantrópica declarada de utilidade pública federal dedicada ao tratamento, habilitação, reabilitação e
educação do deficiente, com relação a todos os seus empregados, deficientes ou não.
Art. 34. A relação de que trata o Artigo 360 da Consolidação das Leis do Trabalho deverá incluir item que
especifique a existência do empregado portador de deficiência e a natui"eza das funções por ele desempenhadas
na empresa.
CAPITULO V
Do Amparo Devido ao Deficiente
ln~'apacitado para o Trabalho

Art. 35. Fica instituído, no âmbito da Previdência
Social urbana e rural, um auxílio financeiro mensal em
favor de segurado seu que apresente deficiência ou que
possua dependente, mesmo menor, portador de deficiência irrecUperável que lhes impossibilite o ingresSo no
mercado de trabalho.
§ I'~ O auxílio financeiro corresponderá a atb _duas
vezes o maior valor de referência e destina-se a suplementar despesas com manutenção, assistência médica e
tratamentos terapêuticos, exceto as intercorrências médicas ou cirúrgicas a cargo da Previdência Social.
§ 2'í' O auxfllo financeiro será devido enquanto perdurar a necessidade económica da família para manutenção e tratamento especializado do deficiente, segundo
critérios fixados no regulamento desta lei.
§ 3'í' A concessão, a prorrogação, a duração e o controle da aplicação do auxílio financeiro estão sujeitos à
avaliação técnica do órgão competente da Previdência
Social.
Art. 36. A concessão do auxílio financeirO serã por
períodos de 2 (dois) anos cada, de acordo com a avaliação técnica, a partir do mês em que for protocolado o
pedido.
Art. 37. O auxfllo financeiro poderã ser cancelado
pela Previdência Social nos seguintes casos:
1- por desistência do segurado;
I I - por recuperação ou falecimento do deficiente; e
III - pelo não cumprimento das disposições desta lei.
Art. 38. Na hipótese de falecimento do segurado, o
auxílio financeiro é acumulável com a quota de pensão
prevista no art. 37 da Lei n'~ 3.807, de 26 de agosto de
1960, podendo ser pago diretamente ao dependente deficiente ou, em sua impossibilidade fisica ou jurídica, ao
respectivo responsável.
Art. 39. No rateio da pensão de que trata o art. 37
da Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de 1960, terá preferência
o dependente deficiente.
Art. 40. Ficam acrescidos dois parágrafos no art. 37
da Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a seguinte
redação:
"Art. 37.
. ...................•...
§ 1'i' Será de valor integral a pensão devida à
viúva (ou viúvo) do segurado, o qual tenha sob sua
guarda pessoa inválida, sendo o seu pagamento de-
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vida pelo tempo em que viver o pensionista ou a
pessoa guardada.

§ 2'í' O custeio necessário ao pagamento de que
trata o parágrafo anterior será atendido pelas contribuições previdenciãrias previstas nesta lei."

CAPITULO VI
Do Direito do Deficiente ao Acesso

Art. 41. A garantia constituicional de acesso a logradouras e _edifícios públicos é assegurada ao deficiente na
forma desta lei.
Parágrafo único O direito de que trata este artigo
abrange as edificações particulares e transportes quando
subordinados à autorização do poder público.
Art. 42. É assegurado ao deficiente:
I - embarque e desembarque nos transportes coletivos, mesmo fora dos pontos de parada normais;
I I - resersa de lugares especiais nos transportes coletivos;
III- sistema de atendimento, com pessoal treinado,
em todos os terminais e estações interestaduais e intermunicipais de transporte coletivo para prestar assistência ao acesso, ao embarque e ao desembarque dos deficientes nos veículos de transporte, mediante solicitação
dos interessados;
IV- concessão da Carteira Nacional de Habilitação
aos portadores de deficiência fisica desde que:
a) a deficiência não comprometa a segurança do trânsito;
b) a deficiência seja compensada tecnicamente, possibilitando a direção do yeículo sem risco;
c) o veiculo seja devidamente adaptado para a defi·
ciência do candidato;
d) o candidato seja aprovado nos exames de habilitação, saúde e psicotécnico estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Trânsito.
Art. 43. O acesso a edifícios e logradouros, bem
como a circulação nos mesmos, serão obrigatoriamente
assegurados aos deficientes mediante a observância das
seguintes normas:
1- nas edificações públicas e privadas:
a) criação de vagas privativas de estacioilamento para
deficiente, devidamente sinalizadas, com dimensões que
permitam o_embarque e circulação daqueles que se utilizem de cadeiras de rodas ou aparelhos ortopédicos;
b) construção de rampas de acesso, com largura mini·
ma adequada, proteçào lateral de segurança, piso antiderrapante e declive compatível à circulação;
c) escadas com degraus compatíveis ao acesso do deficiente e coriimã6 de ambos os lados com altura adequeda;
d) portas e corredores de larguna mínima compatível
com a largura das cadeiras de rodas;
e) elevadores e sanitários com espaço adequado;
II - na infra-estrutura viária urbana:
a) rebaixamento de guias de calçadas e Canteiros centrais nos locais de travessia;
b) nivelamento e manutenção dos pisas das calçaJas;
c) locallzação adequada do mobiliário urbano de
modo a não formar obstáculos à movimentação dos deficientes nas calçadas;
d) redimensionamento dos tempos de semáforos, implantação de alarme auditivo e sinalização nas travessias
de pedestres em vias urbanas.
Art. 44. A obrigatoriedade da observância das normas dispostas no artigo anterior refere--se às futuras edificações públicas e privadas, bem como às edificações já
construídas ou em construção, as quais deverão ser
adaptadas ao uso das pessoas portadoras de deficiência
dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar da publicação
desta lei.
§ I Q O projeto de adapatação de cada edificação deverá ser submetido à autoridade municipal local, que deverá analisá-lo, autorizar sua .execução e fiscalizã-lo.
§ 2>'- O não cumprimento, no prazo tixado, do disposto no caput deste artigo, sujeitará o infrator ao pagamentO de multa mensal de valor equivalente a lO% (deZ
por cento) do total das despesas a serem por ele despendidas na implantação das adaptações.
§ )'i' O valor da multa será fixado, após a respectiva
avaliação; pela autoridade municipal local e por ela exigido, mensal mente, após o término do prazo estabelecido para as adequações e durante todo o tempo em que
estas não forem concluídas.
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DlÃRIO DO CONGRESSO NACiúNAL (Seção II)

Art. 45. E obrigatória a colocação, de forma visível,
do "Símbolo Internacional de Acesso" em todos os lo~
cais que possibilitem acesso, circulação e utilização por
pessoas portadoras de deficiência e em todos os serviços
que forem postos à sua disposição ou que possibilitem o
seu uso.
§ 19 A colocação do Símbolo é obrigatória para a
identificação dos seguintes locais e serviços, dentre ou~
tros de interesse comunitárío:
I - sede dos Poderes Executivo,_ Legislativo e Judiciário, no Distrito Federal, nos Estados, Territórios e
Municípios;
II- prédios onde funcionem órgãos ou entidades
públicas, quer de administração, quer de prestação de
serviços;
III - edificios residenciais, comerciais ou de escri~
tórios;
IV - estabelecimentos de ensino de todos os graus;
V - hospitais, clínicas e demais estabelecimentos do
gênero;
VI - bibliotecas;
VII -supermercados, centros de compras ·e lojas de
departamento;
VIII- edificações destinadas ao lazer, como estádios,
cinemas. clubes, teatros e parques recreativos;
IX- auditórios para convenções, congressos e conferências;
X - estabelecimentos bancários;
XI - bares e restaurantes;
XII - hotéis e estabelecimentos congêneres;
XIII -sindicatos e associações profissionais;
XIV - terminais aeroviários, rodoViários, ferroviários, marítimos, fluviais metrôs;
XV - igrejas e demais templos religiosos;
XVI- tribunais federais e estaduais;
XVII- cartórios;
XVIII -todos os veículos de transporte coletivo que
possibilitem o acesso e que ofereçam vagas adequadas ao
deficiente;
XIX- veículos que sejam conduzidos pelo deficiente;
XX- locais e respectivas vagas para estacionamento;
XXI - banheiros compatíveis ao uso da pessoa portadora de deficiência e à mobilidade da sua cadeira de rodas;
XXII - elevadores;
XXIII - telefones;
XXIV- bebedouros adequados;
XXV- guias de calçadas rebaixadas;
XXVI -vias e logradouros públicos que configurem
rota de trajeto possível e elaborado para deficiente;
XXVII - rampas de acesso e circulação;
XXVI H- escadas.

e

§ 29 É vedada a utilização do "Símbolo Internacional de Acesso" em locais e serviços que não sejam comprovadamente adequados ao deficierite, bem como sua
utilização em finalidades outras que não sejam de inquestionável interesse das pessoas portadoras de deficiência.
§ 39 Não é permitida qualquer ~Odifica_ção ou
adição ao desenho adotado internacionalmente.
Art. 46. Permissões especiais de estacionamento serão estabelecidas, em favor dos deficientes, pelas autoridades de trânsito.
Art. 47. Nos currículos dos cursos superiores de Arquitetura e Engenharia Civil serão incluídas instruções
técnicas referentes às necessidades dos deficientes,
evitando-lhes barreiras arquitetônicas.

CAPITULO Vl!
Do Amparo aos Superdotados

CAPITULO VIII
Disposições Finais
Art. 49. Em todas as unidades sanitárias, hospitais,
maternidades, berçários, creches e clínicas, oficiais ou
particulares será obrigátória a realização de teste, no
recém-nascido, para o detecção da fenilcetunúria (PKU).
Parágrafo único. O ministério da Saúde baixará instruções para a execução do disposto neste artigo.
Art. 50. Os órgãos de saúde feder~s,_ estaduais, municipais e particulares promoverão camPanhas sistemáticas de prevenção contra as várias formas de deficiências,
esclarecendo especialmente a necessidade da realização
de exames especializados da população escolar e de adequados tratamento e orientação das gestantes, de forma
a afastar causas de deficiência, já reconhecidas pela ciên~
cia.
Art. 51. Nos currículos dos cursos de Psicologia, a
nível de profissionalização, serão incluídas disciplinas
que abranjam todas as formas de deficiência.
Art. 52. Ficam as entidades de fins filantrópicos, assim reconhecidas pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) do Ministério da Educação, dedicadas exclusivamente ao atendimento de deficientes, isentas do
pagamento das tarifas postais.
Art. 53. O custeio dos encargos educacionais criados por esta lei será atendido _com os recursos previstos
nos Artigos 19 e 69 da Lei n9 7.348, de 24 de julho de

1985.
Art. 54. O custeio dos encargos da Previdência Social criados por esta lei serão atendidos da seguinte forma:
I - com os recursos previstos no artigo 69 da Lei n9
3.807. de 26 de agosto de 1960;
l i - mediante o destaque de uma parcela da receita
da Previdência Social Urbana e Rural correspondente a
0,2% {dois décimos por cento) da folha de salários de
contribuição, a ser paga, em partes iguais, pelos respectivos contribuintes obrigatórios.
III- com a contribuição especial pelas empresas
públicas e sociedades de economia místa federal, de 1%
(um por cento) do lucro que apurarem anualmente em
balanço.
Art. 55. O Poder Executivo baixará os regulamentos
necessários à aplicação desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 56. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A cada dia, torna-se mais audível o clamor dos que,
desde o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, vêm lutando no Brasil por uma política, respaldada em legislação específica, fomentadora do direito à vida, saúde,
educação, lazer e trabalho do excepcional, que, antes de
ser reconhecido como portador de uma deficiência ou
anormalidade, deve ser reconhecido como pessoa.
Para citar somente um exeiDplo, entre tantOs~ de vo:tes
autorizadas e fustigadoras das omissões ou do descaso
-cÕm_que se cuida de parcela significatiVa: cje nossa população- pois, segundo dados estimados pela UNICEF, temos no Pais cerca de lO% de portadores de alguma deficiência - ouçamos, numa breve citação, um eco do XII
Congresso da Federação Nacional das APAEs, realizado
em Salvador (BA), em julho de 1985. Numa de suas ses~
sões, falou-se o seguinte;
"Em primeiro lugar, o Estado tem sido o grande
ausente nesta caminhada, tendo ficado para a iniciativa comunitária de carâter fundamentalmente filantrópico e assistencialista_ a responsabilidade pela
manutenção dos serviços já concretizados."
E mais adiante afirma:

Art. 48. O amparo ao desenvolvimento dos superdotadas será promovido pela União, Estados e Municípios através das seguintes providêncis mínima~:
a) liberação dos limites etários para a admissão em
estabelecimentos escolares;
b) integral gratuidade do ensino e do material escolar no estabelecimento melhor indicado;
c) assistência médica e alimentar durante o perfodo
de desenvolvimento flsico e mental; e
d) concessão de bolsas de estudo para aperfeiçoamento no País e no exterior.

"Os excepcionais existem e não serão mais quinhentas ou mil APAEs que resolverão os seus cruciais problemas. Eles precisam se tornar cidadãos
do Brasil e não das APAEs. Eles desejam que seresgate urgentemente a sua cidadania."
Ora, o resgate da cidadania é o objetivo maior da
Emenda Constitucional n9 12/78, ao assegurar aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica
através de medidas tendentes a eliminar a discriminação,
não importa sob que forma se manifeste.

Setembro de 1986
O projeto que ora apresentamos visa, portanto, explicitar os direitos proclamados na referida emenda constitucional, estabelecendo normas que abram maiores perspectivas às pessoas deficientes no campo da educação especial, tornem posstvel sua reabilitação e reintegração na
vida econômica e social do País e agilizem a eliminação
das bam::iras arquitetônicas que ainda lhes dificultam o
livre acesso aos edifícios e logradouros públicos.
Assim, no que se refere à educação especial, a proposição destaca, sem excluir a participação de entidades
particulares, a função do poder público federal, estadual
e municipal, cuja presença deve fazer-se atuante em todos os graus do ensino. Nesse contexto, sobressai a necessidade da formação e aperfeiçoamento dO peiisoS:f docente e técnico e a adaptação dos currículos à realidade
da clientela de cada escola.
O projeto contempla, como aspecto fundamental, a
assistência especializada ao deficiente em via de reabilitação pela Previdêncía Social, que também dará amparo
ao deficiente irrecuperável.
Os direitos da pessoa deficiente ao trabalho, expressos
nas linhas programáticas dos itens II e III da Emenda
Constitucional n9 12/78 mereceram desdobramento em
cinco seções do Capítulo IV. Além de detalhar normas
para o trabalho sob o regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, o projeto se detém, primeiro, na admissão
da pessoa deficiente ao serviço público, aplicando ao
caso os artigos 97, §19, e 102,1, b, da Constituição Federal e, depois, volta-se para a explicitação do que venha a
ser o "trabalho protegido".
O trabalho protegido hâ de receber maiores atenções
por parte dos órgãos públicos, uma vez que instaura um
elo imprescindível entre o estagiário, entregue aos cuidados de entidades especializadas em reabilitação profissional, e o mercado de trabalho competitivo. Sem esta
etapa preliminar, com um elevado envolvimento comunitário e de abertura progressiva das empresas, pouco ou
quase nada acontecerã de novo no processo de integração dos deficientes no mundo do trabalho.
O direito do deficiente ao acesso, prescrito no Cap[tulo VI, obedece às normas mundialmente reconhecidas,
inclusive pela adoção obrigatória do Símbolo Internacional de Acesso.
Convém observar que o Capítulo VII inclui, entre as
normas deste projetO de lei, aquelas voltadas para o amparo dos superdotados. Com efeito, o§ 49 do artigo 175
da Constituição Federal, objeto também do projeto, foi
entendido extensivamente aos "superdotados" pelo artigo 99da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Mesmo em se
tratando de uma minoria, entre os excepcionais, eles se
acham entre os portadores do desvio padrão de normalidade e têm direito a cuidados espe.ciais, no tempo oportuno, principalmente os nascidos- como a maioria dos
excepcionais- em condições de carência e subnutrição.
~or fim, as "Disposições finais" trazem aspectos que
não poderiam ser omitidos pela proposição, como o trabalho preventivo a ser desenvolvido pelos órgãos públicos e entidades particulares, e as fontes de custeio dos encargos previdenciârios e eduçacionais, previstos respectivamente pela Lei n9 3.807, de26 de agosto de 1960, e pela
Lei nl' 7.348, de 24 de julho de 1985.
- Com o pTesente projeto de lei esperamos sejam atendidos os insistentes clamores de milhões de brasileiros que
se afligem com os graves problemas da plena inserção
dos excepcionais no seio da comunidade nacional.
Postergar a sua solução é motivo de consternação geral, sObretudo daqueles- como nós- que nos sentimos
na obrigação de minorar-lhes o sofrimento e sermos portadores da boa-nova dos seus direitos de cidadania.
Sala das Sessões, IS de setembro de 1986 - Nivaldo
Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 12/78
Artigo único. t assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente
mediante:
I - educação especial e gratuita;
II - assistência, reabilitação e reinserção na vida económica e _social do País;
III- proibição de discriminação, inclusive quanto a
admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários;
rv - possibilidade de acesso a edificios e logradouros
públicos.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1986

LEI N• 4.024,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961
Fixa as diretrizes e bases da educação nacional
(Artigos que permanecem em vigor)

À'ri." 30:. Ni~· p·o·d~â"~~;~~~;~fu~·çã·o· ·;fib!Í~;; ·~;~
ocupar emprego em sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, o pai de família
ou responsável por criança em idade escolar sem fazer
prova de matrícula desta, em estabelecimento de ensino,
ou de que lhe está sendo ministrada educação no lar.
Parágrafo único. Constituem casos de isenção além
de outros previstos em lei:
a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável;
b) insuficiência de escolas;
c) matrícula encerrada;
d) doença ou anomalia grave da 'criança.

Ã~~.'
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possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a
fim de integrá-los na comunidade.

LEI N• 5.890,
DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de previdência social e dá outras providências

Art. I 1. Não será concedido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ao segurado que, comprovadamente, ingressar na previdênciã- social portador de moléstia ou lesão que venha, posteriormente, a ser invocada
como causa de concessão de beneficio.

§ J9 Consideram-se despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que façam, dentro ou
fora das instituições de ensino, com vistas ao disposto
neste artigo, desde que as correspondentes atividades estejam abrangidas na legislação de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos competentes sistemas de ensino ou ainda as que:
a) resultem da manutenção dos colégios niilitares de
19 e 29 graus;
b) resultem em bens ou serviços que se integrem nas
programações de ensino;
c) consistam em levantamentos_ es_t~tísti_cos, estudos e
pesquisas, levados_ a efeito pelas instituiçõeS de ensino ou
por outros órgãos e entidades, desde que visem precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão racional do ensino;
d) correspondam à amortização e ao custeio de operações de crédito _destinados ao financiamento de programações de ensino, nos termos do corpo deste parágrafo e sua alínea b;
e) importem em concessão de bolsas de estudo;
f) assumam a forma de atividades-meio de estabeleci- menta de normas, gestões, supervisão, controle, fiscali-zação e outras, necessárias ao regular funcionamento
dos sistemas de ensino;
g) decorram da manutenção de pessoal inativo, estatutário, originário das instituições de ensino, em razão
de aposentadoria.
§ 29 Não se consíderam despesas com a manutenção
e o desenvolvimento do ensino:
a) as efetuadas com pesquisa quando não vinculada
esta ao ensino ou, quando efetivada fora dos sistemas de
ensino, não vise, precipuamente, ao aprimoramento da
qualidade e à expansão racional do ensino;
b) as que se traduzam em subvenções a instituições
privadas, de caráter assistencial ou cultural;
- ~-c) as que se destinem à formação específica ·de qua-dros para a administração pública, sejam civis, militares
ou diplomáticos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura. de Legislação Social e de Saúde)

LEI N• 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 213, de 1986

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.

....................................

~

........ .

Art. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte ou
mais empregados serão obrigadas a reservar de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) de cargos, para atender
aos casos de readaptados ou reeducados profissionalmente, na forma que o regulamento desta lei estabelecer.

"Institui o Dia da Preservação da Memôria Nacional."
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1"' Fica instituído o Dia da Preservação da Memória Nacional, a ser comemorado em 2 de setembro.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

LEI N• 7.348,
DE 24 JULHO DE 1985
Dispõe sobre a execução do § 49 do art. 176 da
Constituição Federal e dá outras providências.

·.Ã~t." .I~ .• Ad~~~;~;~,.~ Ü~iã~ ~~tida"râ" ~~~~~.~~~~·s
de 13% (treze por cento)~ e os Estad?s, o D_istrito Federal
e os Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no míni- ·
mo, da receita resultante de impostos, na manutenção e
no desenvolvimento do ensino (§ 49 do artigo 176 da
Constituição Federal).

Â~i.· 6~ · .ê)s' ~~~~~~~~~;;~i;t~~-~~- ·~;~i-d~. ~;tig~ '19
desta lei destinar-se-ão ao ensino de todos os graus regular ou ministrado pela via supletiva amplam_ente considerada, aí incluídas a educ~ção pré~escolar, a educação de
excepcionais e a pós-graduação.

O dia 2 de setembro de 1973 marca, trimestralmente,
um dos maiores atas de vandalismo cometidos contra o
património histórico e artístico braSileiro.
Naquela data, dezoito peças originais fofam subtraídas da Igreja do Pilar, em Ouro Preto, obras de valor
inestimável, remontando a 1733, ano da fundação daquele templo religioso.
A partir de então, semelhantes atas impatriótícos passaram a ocorrer em outros municípios, Como foi o caso
de Congonhas, Sabará, Mariana, Diamantina, São João
dei Rei e, de novo, Ouro Preto.
Ao instituir-se o Dia da Preservação da Memória Nacional, pretende-se incluir na consciência do povo brasileiro a necessídade de se auxiliar o poder público na fiscalização e na salvaguarda do bem cultural, como parte
integrante de sua realidade histórica.
A evocação do dia 2 de set~mbro bm~ca rr:forçar, de
módo indelével, a necessidade de se conjugarem esforços
- entre o Estado e a sociedade, no banimento de fatos de
tão tríste niémória~
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Us projetas
lidos serão pubHcados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
l Q.Secretário.
_Sã_o lidos o seguintes

REQUERIMENTO
N• 465, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do arL371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 411, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Salvador- BA.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.-- Alfredo
Campos- Jorge Kalume- Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 466, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nt 412, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Maceió
-AL.
Sala d_as_Sessões, 18 de setembro de 1986.- Airredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discuss~o. em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nQ 224, de 1982, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a
instalar os cursos superiores que menciona, no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n" 256 a 258, de 1986, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Educação e Cultura e de Finanças, favorãveis.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 224, de 1982
Autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos superiores que menciona, no Município de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' É o Poder Executivo autorizado,_ através do
Ministêrio da Educação e Cultura, a instalar, em segmento da Universidade Federal do Acre, os cursos permanentes de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais, no
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre,
Art. 2"' Os cursos a que se refere esta lei os que vierem a ser criados com as características previstas no artigo antertor fiCarãO-subordinados adminis~rativa e financeiramente à Universidade Federal do Acre.
Art. 39 _ O Poder Executivo regulamenta rã esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na datra de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) .:... Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado fl9 241, de 1982, de autoria do Senador
Benedito Ferreira, qUe dispõe sobre a exploração da
navegação turística no transporte de passageiros, ao
longo da costa brasileira e entre portos brasHeiros e
dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 241 e 242, de 1984, das

Corniss_ões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com voto vencido do Senador
Hélio GueirOs; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.

A matéria conStou da Ordem do Dia da sessão extraordinãiül de 15 de agosto último, quando foi aprovada em primeíro turri6.
____
_
Vai-se passar à discussão do projetõ, em segundo turno.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. ]9Secretãrio.

!:. lida a seguinte
Emenda em Plenário oferecida

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 241, de 1982
Emenda n9 1
O Art. 1~> do Projeto de Lei n~> 241, de 1982, do Senado
Federal passa a ter a seguinte redação~
"Art. {9 A exploração da navegação turfsticano
transporte de passageiros, ao longo da costa brasileira e entre postos brasíleiros, é privativa de empresa brasíleira de navegação, exceto para as viagens
iniciadas e terminadas no exterior."
Justificação
Nenhuma companhia de navegação brasileira, particular ou estadual, atualmente dedica-se ao transporte de
passageiros. Essa atividade vem sendo exercida por firmas estrangeiras, que trazem um grande número ~e turistas, principalmente da Europa e Estados Unidos para
o Brasil e, contribuem, de maneira ponderável, para a
indústria do turismo. Coibir essas viagens seria diSpensar
dólares e empregos de que o pãis tanto necessita.
Salas das Sessões, em 15 de setembro de 1986.- Nivaldo Machado
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discug..
são o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A matéria volta ao exame das Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 279, de 1985, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a estender aos servidores públicos civis, aposentados
por tempo de serviço e por invalidez simples, o reposicíonamento de até doze referências, já deferido
aos servidores em atividade, tendo
PARECER, sob n'1 896, de 1986, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discu_s_s_àQ. __(Pau_s_a.) __ _
- -- Não havendo quem peça a palavra encerro a discussã.o.
Encerrada a discussão, o projeto é dado cQmo definitivamente aprovado, nos termos do art. 315, do Regimento Interno.
O projeto Vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n'1 279, de 1985, que
autoriza o Poder Executivo a estender aos servidores
públicos civis, aposentados por tempo de serviço e por
invalidez simples, o reposicionamento de até doze referêm:;ias, já deferido aos servldore~ em ativi_dade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> E o Poder Executivo autodzado a estender
aos servidores públicos civis, aposentados por tempo de
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serviço e por invalidez simples, o reposicionamento, de
até 12 (doze) referências, já deferido, na conformidade
da Lei n'1 5.645, de 10 de dezembro de 1970, aos servidores em atividade.
Art. 29 O Poder Executivo, ao regulamentar esta lei,
aplicará, no que couber, os mesmos critérios que ditaram
o reposicionarrú!nfO Concedido aos servidores em atividade.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-cação,
_
Art. 49 Revogam-se as disposições em coritrãrí6.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se
agora à apreciação do Requerimento n~> 465, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 411, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Salvador (BA).
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação_ da
ma_têría, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sainpaio o parecer da
Comissão de Economiã.

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem nl' 411, de 1986, o Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipa_I ~e Salvador (BA), que
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
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: Município de Salvador- (BA).
1.2 Localização (sede): Solar Boa Vista, Engenho
Velho de Brotas e Salvador- (BA).
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 439.336,74
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de Sistema de Macrodrenagem para o coletor principal da bacia do rio Camurujipe.
2.3 Prazo; carência: até 3 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
- -- 2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento serã liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
__ _ _
-2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto
sobre CircUlação- de Mercadorias - ICM.
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 3.642/86,
de 3 de julho de 1986.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:_
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 243, DE !986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA)
a contratai- operação de crédito no valor correspondente em cruzados a 439.336,74 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. {9 :1:- a Prefeitura Municipal de Salvador (BA),
nos termos do artigo 211 da Resolução n'1 93, de onze de
outubro de mil novecentos e Setenta e -seis do Senado Federal, autorizada a contratar operação de créditl) no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 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 Macrodrenagem para o coletor principal da Bacia do Rio Camurujipe.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação. É esse o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'1 243, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de
Crédito no valor correspondente, em cruzados, a
439.336,74 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir 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 411, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 OTN, destinado a financiar a implantação de Sistema de Macrodrenagem para o
coletor principal da Bacia do Rio Camurujipe.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n'1 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
número 62, de 1915, 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 consoante as prescrições legais e regime"ritilis aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos d; constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. E esse o parecer, Sr.
Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é
favorável.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Muni~ípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n11 243, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 OTN destinada
à implantação de Sistemas de Macrodrenagem para o
cófetor principal da Bacia do rio Camurujipe.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento _do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça, pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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) - Os pareceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quein peça a palavra, encerro a discussão.
Em v_o_tação.
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 mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. }'l-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N• 985, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Reda~ão

final do Projeto de Resolução nl' 243, de 1986.

Relator: _Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação -final do Projeto de
Resolução n11 243, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-.
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nicipal de Salvador- BA, a contratar operação -de-Crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Arno Damiani.
ANEXO AO PARECER N• 985, DE 1986

Redação final do Projeto de Resolução

q9

243, 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 Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no va-

lor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 Obri-

gações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. I Q :t a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93,
de II de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de 5 de
dezembro de 1985, ainbas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação
de Sistema de Macroqrenagem para o c-oletor principal
da Bacia do rio Camurujipe, no Município.
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 discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 466, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 412, relativa a pleito da
Prefeitura Municipal de Maceió (AL).
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cíd Sampaio proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. OD SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n"' 412/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado. Federal
pleito da Prefeitura Municípal de Maceió (AL) que objetiva contratar junto à Caixa _Econômis:a Federal, est~ na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operàção de crédito:
Características da operação:
Proponente
1.1 Denominação: Município de Maceió.
1.2 Localização __ (sede): Paraça Manoel Valente de
Lima, 5, Maceió-AL.
2~ Financhiminto
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê
458.640,00 OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de sistema de drenagem.
2.3 prazo: Cilrência: até 3 (três) anos.. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
I.

23- Condições de Liberação: o finanCiamento será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
2..6 Garantia: Vinculação de parcelas do imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 3.620, de
20 de agosto de 1986.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro· e legal, a operação apresentou vialibilidade,
segundo a Ca!xa Económica Federal, enquadrando-se
nas normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 244,
1986.

DE

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro NaciOnal.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 E a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL), 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 crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00
Obrigações do Tesouro Nacional, junto à Caixa ECõri.ômica Federal, ~s~a na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado a
implantação de sistemas de drenagem.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua -publicação.
É o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 244/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a contratar operação de
Crédito no valor correspondente, em Cruzados, a
458.640,00 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado que profira o parecer da Comissão de Constituiçã<? e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) --Sr. Presidente, Sis. Senadores:
-O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do_ Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 412/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Maceió (AL) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro Nacional, destinado a financiar a implantação de
sistemas de drenagem.
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-.
servância 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
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à espécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurididdade e têcnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é
favorável.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume que profira o
parecer da Comissão dos Municípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob ~ame .o Projeto de Resolução n9 244, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro Nacional, destinada à implantação de sistemas de
drenagem.
_
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financCirOs~--a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio-

Sexta-feira- 19

3297

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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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 munícípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributâriaS a nívC:I da União, e ser o instituto do endiVidamento o único mecanismo de que dispõe para implementar _os programas de trabalho.
E-o Pãrecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é
favorável. Coinpletada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo
Sr. 19-Secretário.
~

lido o seguinte

PARECER
N• 986, de 1986
(Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n' 244, de
1986.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 244, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió- ALa contratar operação de cr~dito
no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente --Jorge Kalume,
Relator - Amo Damiani.
ANEXO AO PARECER N• 986, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 244, 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 Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado
de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela de n9 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada__& _çontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~
senvolvimetno Social-- FAS, destinada à implantação
de sistema· de drenagem, no Município.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discpssão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que a aprovam queiram
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.

per~

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
15 horas e 40 minutos, com a seguinte
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Parecer, sob n9 220, de 1986, da Comissão

ORDEM DO DIA
Discussão, em seguildo turno, do PrõjetO de Lei do Senado n~' 91, de 1983, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre representação contra _Lei ou Ato Normativo inconstitucional dirigida ao
Procurador-Geral da República, alterando o art. 21' da
Lei n9 4.337, de }I' de jun~o de 1964, tendo

-de Constitui~o e Justica, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Está encerrada a sessão.
( Levama-se a sessão às 15 horas e 36 minutos.)

Ata da 26311- Sessão, em 18 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura.

- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros
ÀS 15 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente -Hélio Gueiros- Helvfdio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho--:- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - Josê Urbano
--Cid Sampaio - NívalâO Machado -Carias LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luíz Viana- Josê lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto- Jarnil Haddad- Mata Machado- Murilo Baciaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 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.
}9-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 467, de 1986
Tendo sido convidado a participar da Delegação do
Brasil à Quadragêsima Primeira Assembléia Geral da
ONU, solicito me seja concedida autoriza9ão para de-sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da
Constituição e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante
cerca de 30 dias..
__
Sala das Sessões, 18 de setembro .de 1986~- José Ignácio Ferreira.

REQUERIMENTO
N• 468, de I 986
Tendo sido convidado a participar da Delegação do
Brasil à 41' Assembléia Geral da ONU, solicito me seja
concedida autorização para desempenhar essa rilissão,
nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Re~
gimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante
cerca de 30 dias.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1986.- Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros}- Nos termos
do art. 44, § 49, do Regimento Interno, estes requerimentos serão remetidos à Comissão de Relações Exteriores,
devendo ser submetidos à deliberação do Plenário após a
Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no
art. 382, II, b, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueii-os)- A Presidência recebeu a Mensagem n9 433, de 1986 (n"' 600786,--ila
origem), de 18 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República solicita alteraçâo da ResofuÇâo n9 206,

E o seguinte o projeto aprovado:

de 1986, que autoriza o Governo do Distrito Federal a
contratar operação de créditO no valor correspondente,
em cruzados, a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
A matéria será despachada às Comissões de Econo-

PROJETO DE LEI DO SENADO

mia, de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.

N• 91, de 1983

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9-Secretârío.

Dispõe sobre representacão contra lei ou ato normativo inconstitucional dirigida ao Procurador-Geral
da República, alterando o art. 29 da Lei n9 4.337, de
)9 de junho de 1964.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 469, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do aft. 371, alínea
n'~ 416, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de IjuíRS.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Gueiros - NivaJdo Machado - Jorge KaJume.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O arL 29 da Lei n9 4.337, de J9 de junho de
1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

b, do Regimento Interno, para a Mensagem

"Art. 29 Se o conhecimento da inconstítucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida por pessoa física ou pessoa jurídica de direito
privado, o Procurador-Geral da República terá o
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
representação, para apresentar a argUição perante o
Supremo Tribunal Federal ou a ele requerer o seu
arquívamento.
Parágrafo único. Quando se tratar de repfesen!açãc oriunda de_ pessoa jurídica de direito público
interilo, não poderá o Procurador-Geral da Re~
pública deixar de encaminhá-la ao Supremo Tribunar Federal, sob pena de responsabilidade."

REQUERIMENTO
N• 470, de 1986
Requeremos urgência, nos termos dO art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 421, de

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Monte
Alegre (MG).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Gueiros, Nivaldo Machado -Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE {Hélio Gueiros)- Os iequerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos do art. 375, item II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hélío Gueiros) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 91, de 1983, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre representação contra lei ou ato normativo inconstitucional dirigida ao Procurador-Geral da República,
alterando o art. 29 da Lei n"' 4.337, de 19 de junho de
1964, tendo
PARECER, sob n9 220, de I 986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprOvado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O pro}eto irá à Comissão de Redação.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (HêHo Gueiros) -Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 469/86, de urgência, Hdo
no Expediente, para a Mensagem n"' 416, de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Ijuí (RS).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
rt:~atéria, que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justi-ça e de Municípios.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, substituto eventual da referida Comissão, para relatar o parecer.
O SR. AMI R GAUD€NCIO (PFL- PB. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 416/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Ijuí (RS) que objetiva
contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de crêdito:
Caracteristicas da operação
Proponente
Denominação: Município de Ijuí/RS
Localização (sede): Rua Benjamin Constant, n9
429 - Iju!fRS.
1.

t.l

_1.2

Setembro de 1986

2.

Financiamento

2.1

Valor: equivalente, em cruzados, a até 5.173,99

OTN.
2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta
de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até 1 (hum) ano. Amortização:
4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
lndice 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 serã
amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimes-trais e sucessivas, caicuiadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo~se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 19871988 198919901991 -

28.254,98
CzS 117.190,20
Cz$ 140.654,50
Cz$ 133.590,75
Cz$ 126.527,00
Cz$ 30.528,03
Cz$

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Leis Municipais n9s 2.089 e
2.092 de 19-6-85 e 31-7-85.

Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação aprCseritOu vialibilidade,

segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se
nas normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social .....:. F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 245, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de ljuí (RS) a
contratar operação de crédito no valor correspondente
em cruzados, a 5.173,99 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 S a Prefeitura Municipal de Ijuí (RS}, nos
tennos do artigo 29 da Resolução nl' 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede-

vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~ É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o
parecer da Comissão de Municípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n.., 245 de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Ijuf
(RS) a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99 OTN, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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.
A .Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamentoTavorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina~
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
Q_SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada
a instrução da matéria, passa~se à discussão do projeto,
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me·
sa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. 19-Secretãrio.

E lido o seguinte

ral, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 5.173,99 OTN, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à aquisição de equipamentos para coleta de li~

xo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 245, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ijuí (RS) a contratar operação de Créàíto
no valor correspondente, em Cruzados, a 5.173,99 OTN,
para o fim que especifica.
Com a palavra o nobre Senador Nivaldo Machado,
para proferir o parecer da Comissão de ConstituíÇão e
Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir 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 416/86 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Ijuí (RS) a Contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99 OTN destinado a financiar a
aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
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 nãoobservância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja
visto que os recursos a serem repassados serão prove-nientes do Banco Nacional da Habitação - BNH.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa-
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PARECER

N• 987, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n9 245, de
1986.

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 245, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí- RS, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, I 8 de setembro de
1986. - Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Arno Damiani.
ANEXO AO PARECER N• 987, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 245, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCAO N•
• DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Re~
solução n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contrata1" operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99
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 Jj.
xo, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discos·
são a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Queirós) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 470/86, de urgência lido
no Expediente, para a Mensagem n9 421, relativo a pleito
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, Minas Gerais.
Em votação.
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,
Constituição e- JUstiça e de Municípios.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a pala~
vra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, substituto eventual da referida Comissão, para relatar o parecer.

O SR. AMIR GAUDJ':NCIO (PFL- PB. Para proferir pareCei'.) ...:... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n"' 421/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MO), que objetiva contratar junto à Caixa EconõmiCa Federai, 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- Df:rioininação: Município de Monte Alegre de
Minas
1.2 LoCalização (sede): Av. 16 de setembro, 34 Monte Alegre de Minas (MO)
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 59.105,00
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de sistema de drenagem
pluvial, meios-fios, passeios e sarjetas.
2.3 Prazo: Carência; até 3 (três) anos. Amortização;
12 (dozer ánás. --2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimes·
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o Indice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAS, vencíveis
no último clia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

·-

Cz$ 61.966,00
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$

Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$

CzS
Cz$
Cz$

CzS
CzS
Cz$

247.864,00
247.864,00
247.864,00
764.182.00
743.526,00
722.870,00
702.214,00
681.562,00
660.906,00
640.250,00
619.594,00
598.938,00
578.285,00
557.632,00
536.976,00

2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Qrculação de Mercadorias - ICM.
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Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou Viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do ~undo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento d."a Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 246, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipttl de Monte Alegre
de Minas (MG), a contratar operação de crédito, no
valor correspondente, em cruzados, a S9.10S,OO
OTN.
O SenadQ Federal resolve:
Art. 19 t a Prefeitura Municipal de MõOte Alegre
de Minas (MG), nos termos do artigo 21' 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 correspondente, em cruzados, a·
59.105,00 OTN, junto à Caixa Económica Federai, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de
sistemas de drenagem pluvial, meios-fios, passeios e sar·
jetas.
Art. 29 Esta Resolução_ entra em vigor na data de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros)- O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nO? 246, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Monte Alegre de Minas (MG), a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 OTN, para o fim q1.1e especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado que profira o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir 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 nO? 421/86, do Senhor Presidente da Repúbtica, autoriza a Prefeitura Municipal de
Monte Alegre de Minas (MG) a contratar empréstimo
no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00
OTN, destinado a financiar a implantaÇão de sistemas de
drenagem pluvial, meios-fios, passeios e sarjetas.
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 nãgobservância dõs limites fixados no art. 29 di Resolução
n9 62, de 1975, também do Senado Federai, 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurídicidade c técnica legislativa.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR: PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Solicito ao
nobre Sen<Ldor Jorge Kalume que profira o parecer da
Comissão de Municípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
, de 1986, de
Sob exame o Projeto de Resolução n~
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Monte
Alegre de Minas (MG) a contratar operação de crédito
no valor correspondente em cruzados a 59.105,00, destinada à implantação de sistemas de drenagem pluvial,
meios-fios, passeios e sarjetas.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual conc!uiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a priondade do programa ser cust~ado pelo empréstimo e a capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça, pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
fi.nanceira aflitiva com que se defronta _a maioria dos municípios brasileiros-. em face da concentração -das -receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanisrrio de que-dispõe para implementar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à sua discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. !"'-Secretário.

1:. lido o seguinte

PARECER

N• 988, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 246, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 246, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG a co-ntratar
operação de crédito no valor corresponderite, em cruzados, a 59.105,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Arno Damiani.
ANEXO AO PARECER N• 988, DE 1986
n9

246, de

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

O SR. CID SAMPAIO (PFL- PE. Para emitir pareSem revísã.o do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Tendo _chegado o Ofício do Senhor Presidente da República ao Sr. Presidente Presidente do Senado, designando os Senadores José Ignácio Ferreira e Moacyr
Duarte para representarem o Senado na ONU, o embarque devendo realizar-se amanhã, dada a urgência apro-vada, a Comissão de Relações Exteriores está de acordo
com as indicações, nada lendo a opor.
cer~

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
CID SAMPAIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
O Presidente da República, de acordo com o disposto
no art. 29 do Decreto n9 44,721, de 21 de outubro de
1958, combinado com os Decretos n~"s 71.733, de 18 de
janeiro de 1973, 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, e
85.148, de 15 de setembro de 1980, resolve designar os
Senhores Senadores Moacyr Duarte, José lgnácio Ferreira, João Lobo, Murilo Badarô, Nivaldo Machado e
Alfredo Campos para, na qualidade de observadores
parlamentares, integrarem a Delegação do Brasil à XLI
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas. 1659 da
Independência e 989 da República.
Brasília,
de
de 1986.- JOSE SARNEY.
Em 18 de setembro de 1986.
SRC/DNU /242/PEMU /ONU

(Da Comissão de Redação)

Redação final do Projeto de Resolução
1986.

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
para dar o parecer da Comissão de Relações Exteriores.

DE 1986

Autoriza a Prefeitur~ Municipal de Monte Alegre
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 OTN.
O Senado Federal resolve.
Art. }9 E a Prefeitura de Monte Alegre de Minas,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pela.de
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 Obrigações
do TesourcfNacional- OTN,junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada á implantação de sistema de drenagem pluvial, meios-fios, passeios e sarjetas, no Município.
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 discussão.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à apreciação dos Requerimentos n9s 467 e 468, lidos no Expediente, e de autoria, respectivamente, dos. Senadores
José Ignácio Ferreira e Moacyr Duarte, solicitando autorização do Senado para desempenharem missão executiva. As matérias dependem de parecer da Comissão de
Relações Exteriores.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
A participação de membros do Congresso Nacional
como observadores às sessões da Assembléia Geral das
Nações Unidas constitui tradição de grande utilidade, ao
proporcionar aos ilustres representantes do Poder Legislativo cantata direto com as deliberações das Nações Unidas sobre assuntos internacionais de interesse para o
Brasil, ao mesmo tempo em que permite à delegação brasileira auscultar o sentimento que sobre tais questões têm
as diferentes correntes políticas representadas no Congresso.
2. Tal como em anos anteriores, procedeu o Ministério das Relações Exteriores a consultas com o Congresso para a indicação dos parlamentares que participarão
da Assembléia Geral que ora se inicia. Como resultado
de tais consultas, tenho a honra de elevar à consideração
de Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto que designa observadores parlamentares que integrarão a delegação do Brasil à XLI Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os pareceres são favorãveis.
Completada a instrução, passa-se à votação do Requerimento n9 467,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros)- Em votação
o._Re_querimento n9 468.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as autorizações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao Nobre Senador Saldanha Derzi.
O SR. SALDANHA DERZI (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao assumir o Governo em 15 de março de 1985, após
as campanhas mais intensas e expressivas1 nas quais o
povo demonstrou o anseio praticamente unânime de
toda a Nação brasileira por novos- tempos e novas esperanças, o Presidente José Sarne)'' enfrentou grandes desa-
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fios provocados pelo completo desalinho e estagnação
econõmica do País e tomou grandes decisões.
Vivíamos dias terríveis de descontrole orçamentârío,
de descrédito e abuso da administração pública, de in~
flação ascendente e salãrios achatados, desemprego elevado e recessão económica. Era o resultado do programa
de ajuste externo imposto sem piedade pelos banqueiros
internacionais ao povo brasileiro. Soube Sua Excelência,
corajosamente, com o apoio poHtico da Aliança Democrâtica e a compreensãO generosa do povo, enfrentaresses desafios e inaugurar uma nova era. Uma era onde a
liberdade substitui o autoritarismo e a opção pelOs
pobres, traduzida em maciços recursos para o atendimento urgente e prioritário das populações mais carentes, significa reSg'ãtar·e integrar milhões de brasileiros ao
processo de desenvolvimento econômico e socíal do País.
Restaurar ordem à casa, consolidando as instituições
democráticas, foi O primeiro e mais importante passo.
Vivemos hoje a certeza de que a Assembléia Nacional
Constituirile, a ser -eleita em 15 de novembro, oferecerá
um arranjo institucional, mais justo e democrático, onde
os direitos humanos e as garantias individuais do cidadão serão ampliados e os principais impasses que entravam o nosso desenvolvimento serão resolvidos. Temos,
tambêm, hoje, a certeza de que o próximo presidente da
República será eleito diretamente pelo_ povo. Tivemos,
por outro lado, pela primeira vez em longos anos,
eleições díretas nas capitais, estâncias hidrominerais e
municípios considerados como de segurança nacional.
Foram eleições disputadas com a mais ampla liberdade
de representação parttdária e participação popular. Partidos clandestinos voltaram à legalidade; o direito de
voto foi extendido aos analfabetos. Os sindicatos forani
respeitados e gozam da maior autonomia. O direito de livre associação dos trabalhadores foi reconhecido, assim
como a existência das centrais sindicais. Vários são outros exemplos que ilustram os avanços no campo das
conquistas democráticas do povo brasileiro. ~o caso da
proteção especial que a mulher conquistou, com delegacias especializadas e a criação do Conselho Nacional em
defesa dos seus direitos. É: a política de respeito ao indígena e a várias outras minorias que compõem nossa nacionalidade.
Não faltaram medidas no campo econômico - de
combate à inflação, ao desemprego, de negociação soberana da dívida externa, de retomada do crescimento econômico. Foram medidas vigorosas, e sobretudo corajosas, que surgiram logo aos primeiros momentos de governo, em consonância com as expectativas e os anseios
populares. Assim, o salário mínimo foi elevado em termos reais e findou a ingerência do Fundo Monetário Internacional em nossas questões domésticas. O gilnho fácil do dinheiro especulativo foi desencorajado com medidas punitivas de ordem fiscal, ao mesmo tempo em que
os investimentos em atividades produtivas foram estimulados. Por outro lado, foi implementada uma reforma
fiscal emergencial, visando socorrer os Estados e municípios atrofiados em sua autonomia, capacidade decisófiâ
e orçamentária pelo excessivo centralismo das administrações anteriores. A seguir, tivemos o Progra.riia de Estabilização EconômiCa- o Plano Cruzado- para instituir uma nova ordem monetária que eliminasse os aspec-_
tos inerciais de inflação e lançasse as bases de crescimento econômico auto-sustentável.
O sucesso do Plano Cruzado foUmediato. A mobilização popular para fazer- cumprir ·o congelamento dos
preços foi notável, e a inflação desabou de um patamar
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de 15-20% ao mês para taxas inferiores-a l%. Os ganhos
salariais, excederam, em termos reais, a mais de 15% no
período pós-cruzado em comparação com idêntico
período do ano anterior. As vendas comerciais aumentaram extraordinariamente, e a indústria experimentou sucessivos recordes de produção: a de bens de consumo durâvel cresceu no primeiro semestre deste ano, em relação
a igual período de 1985, cerca de 50%. A indústria de
bens de capital, 25%, enquanto a expansão das importações foi superior a 50%. Conseqüentemente, o desemprego diminuiu e novas oportunidades são criadas diariamente para os jovens que chegam ao mercado de trabalho. A agricultura se expande, devendo a área plantada neste ano ultrapassar as expectativas iniciais mais atimistas. O setor externo encontra-se ~uilibrado, apresentando substanciais superávits comerciais, Enfim,
reencontrou-se o Brasil novamente com sua vocação de
crescimento, de expansão econômica.
O Plano Cruzado, contudo, foi um passo preliminar,
destinado princípalmente a eliminar a indexação que
perpetuava o movimento inflacionário. Restam outros
que, passada a fase idílica da reforma monetária, se fazem necessários, absolutamente imprescindíveis, para
garantir os avanços jâ conquistados. Principalmente
agora quando as dificuldades naturais e previsíveis em
termos de abastecimento, em termos de eventuais desequilíbrios setoriais de demanda, põem em risco toda a estratégia econômica do Governo, como ainda ontem reconheceu o Secretário do Tesouro em entrevista ao Jornal do Brasil.
Disse dificuldades naturais porque peculiares à políti~
ca de congelamento de preços, onde a paralisia momentânea imposta pelo Governo em substituição aos mecanismos tradicionais de mercado não deixa, em qualquer
parte do mundo onde tenha sido aplicado, de provocálas. Não há com isso crítica ao congelamento. Era, naquela ocasião, a medida que se impunha no combate à
inflação desenfread:.l que ameaçava corroer tod:.l a sociedade, lança_ndo o Pais numa luta distributiva inglória,
perversa e desagregadora. Procedeu bem o Sr. Presidente
da República ao lançar mão do congelamento- e dele,
por sua coragem e clarividência de est<1dista, outra coisa
não se esperava. Contou na oca-sião com o meu aplauso.
E ainda o tem hoje. O congelamento de preços e salários
era a medida correta, inadiável, para pôr um basta à expectativa inflacionária, para permitir à economia oportunidade de se recuperar daqueles anos terríveis, daqueles momef!tos de estagnação, desemprego e misêria que
mencionei ao começo deste pronunciamento.
Diftculd~des previsíveis pelos impactos psicológicos
positivos da euforia inicial gerada pelo Plano Cruzado,
p-ela ilusão_ monetária causada peJa perda aparente na remuneração_ das poupanças e pelos aumentos salariais resultantes não apenas dos abonos concedidos pelo Governo de 15% acima da média de remuneração real dos últimos seis meses anteriores ao Plano para os trabalhadores
_de ~alário)Tlfnimo e 8% para os demais assalariados, mas
também pelo crescimento da demanda por mão-de-obra.
O aumento do consumo, era,__portanto, previsíVel e não
poderia deixar, como não deixou, de causar diffculdades
setoriais n·o abastecimento.
- São momentos, dificeis onde a·fãlia di produtO, ·a-gen_eralizaçào do ágio e das filas para aquisição de alguns
bens essenciais, além da ação criminosa e nefasta dos sonegadoreS- ávidos por lucros exiraordinários, ameaçam- o
sucesso do programa de estabilização. E preciso que o
Governo fique atento e aja prontamente para regularizar
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a questão do abastecimento. Como alerta o Secretário
do Tesouro na entrevista aludida: "A fase heróica do
Plano Cruzado passou. Agora, nós do Governo temos
que ser eficientes. Temos que colocar carne no açougue e
papel higiénico nos mercados".
E fato, contudo, que se algumas das causas que provocam esses problemas de abastecimento são temporárias,
devendo portanto exaurirem-se com o passar do tempo,
outras têm caráter permanente requerendo do Governo
uma <1çào pronta e eficaz para o desaparecimento de seus
efeitos. Confio que rapidamente teremos as situações
mais graves de abastecimento resolvidas, seja pela contenção do crescimento exagemdo da demanda através de
medidas fiscais e creditícias restritivas;-Seja pela adequação do comportamento dos agentes económicos às
novas situações. Além, evidentemente, da resposta positiva que a produção nacional vem dando.
Os distúrbios permanentes precisam, entretanto, ser ajustados para haver condições propícias à manutenção
do crescimento económico a taxas moderadas de inflação.
Ê, por exemplo, o déficit público, que continua desafiando o intento de uma administração prudente e cautelosa de nossos ministros econômicos. Basta mencionar
que o déficit oper:.lcional, como percentagem do PIB,
do~rou em 1?~5 e as despesas de caixa do Tesouro continuam elevadíssimas neste ano, atingindo CzS 250 bilhões
de janeiro até agosto. O Governo tem demonstrado estar
atento e preocupado em aumentar a receita, como indicam medidas recentes do empréstimo compulsório e as
intenções em e1evur a carga tributária. Ê preciso, contudo, conter as despesas.
Outr__a variável que não pode ser negligenciada é a a
taxa de juros. Uma política artificial de elevação do custo do dinheiro poria, neste instante, a perder todo o esforço para aumentar o investimentO" e desenvolver as atividades produtivas. Não devemos ceder à tentação fácil
de controlar a demanda pelo aumento dos juros que favorecia apenas aos especuladores financeiros prejudicando amargamente ao trabalhador e ao empresário produtivo.
Finalmente, Sr. Presidente, é importante perseverar no
controle dos preços para evitar que ações bruscas no
mercado tragam de volta a inflação odiosa que rouba do
trabalhad<?r- o poder aquisitivo- do salário e traz às
famílias brasileiras a insegurança e o fantasma da miséria.
O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros)- A Presidê~~
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
16 horas e 25 minutos com a seguinte Ordem do Dia.
-l-

Discussão, em segundo-turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 83, de 1983, de autoria do Senador Raimundo
Parente, que estende às pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, o disposto no artigo 3"', ·aa Lei n9 6.321, de 14 de
abril de 1976, tendo
PARECERES SOb n'~s 60 a 62, de 1984, das comissões:
- de Constituição e Justiça, pda constituciori:alidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Finantas, pela prejudicialidade.

0 SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)
rada a sessão.

-~tá

encer-

(Leranta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos,)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da
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Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros.
ÀS 16 HORAS E 25 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalumc - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente_~ Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
- Dias Macedo- Afonso Chancho- Carlos Alberto

- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Amir Gaudêncio- Maurfcio Leite- José Urbano -Cid Sampaio - Nivaldo Machado- Carlos Lyra
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho - Luiz Viana - José_ Ignácio Ferreira- Amaral

Peixoto - Jamil Haddad- Mata Machado- Murilo
Badaró -Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas
Faria -Arno Danúani- Ivan Bonato- Carlos Chiarellí - Octávio Cartloso.
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa requerimCnt~s que vão ser lidos pelo Sr.
1"'-Secretário.
São lidos os seg11intes

REQUERIMENTO
N• 471, de 1986
Requeremos urgência, noS termos do art. 311, ailllea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 295, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Campi-

na Grande (PB).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. --Alfredo
Campos- Nivaldo Machado- Janiil H8ddad- Jorge
Kalume.

REQUERIMENTO
No 472, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento InternQ, para a Mensagem n' 373, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora da Glória (SE).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986:-:_ JOrge Kalume - Alfredo Campos - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiro.s) -Na forma
do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão
apreciados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros}- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n' 83, de 1983, de autoria do Senador
Raimundo Parente, que estende às pessoas jurídicas
sem fins lucrativos, o disposto no artigo 3', da Lei n'
6.321, de 14 de abril de 1976, tendo
PARECERES, sob n's 60 a 62, de 1984, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constituCíonalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro_ a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado coino definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O Projeto irá à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 83, de 1983
Estende ãs pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o
disposto no artigo 39 da Lei n' 6.321, de 14 de abril de
1976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' O disposto no art. 39 da Lei n9 6.321, de 14
de abril de 1976, aplica-se igualmente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'>' Revogam-se as disposições em contrário.
A Lei n9 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispôs sobre
a dedução do lucro tributável para fins de imposto sobre
a renda das pessoas jurtdicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador,
em seu artigo 3'>', estabeleceu que a parcela "in natura"
paga pela empresa, nos referidos programas, não se incluiria como salário de contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guei:ros) - Passa-se
agora à apreciação do Requerimento n"' 471/86, de ur-
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gência lido no Expediente para a Mensagem n'~ 295, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grart·

de.
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,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Cid Sampaio
para proferir o parecer da Comissão de Economia.

O SR. CID SAMPAIO (PE- PL. Para proferir pareC-er;)

Com a Mensagem n9 295/86, o senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PB),
que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, a seguinte operação de crédito:
Característica da operação:
Financiamento
·
Valor: equivalente, em cruzados, a até 62.932.70
OTN.
Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta de
lixo.
Prazo: Cárência: até l (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
Encargos: juros de 2% ao an_o, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das-OTN.
Condições de Liberação: o financiamento será liberado 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, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 - Cz$ 286.255,59
1987- Cz$ 1.425.417.52
1988 _- Cz$ 1.710.820.37
I989 - Cd 1.624.902.04
1990- Cd 1.538.983,70
1991 - Cd 371.321,18
Garantias: VInculação de parcelas do ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 1.317, de 4-9-85.
Considerando os aspectos social, econômico·
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se·
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
._
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N' 247. DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande (PB), a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 62,932,70 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' Ê a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de ! I
de outubro de 1976, alterado pela Resolução n9 140/85,
de 5-12-85, do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.9"32,70 OTN, junto à Caixa Económica Federal, destinado à aquisição de equipamentos para coleta
de lixo, obedecidas as condições admitidas pela CEF, no
respectivo processo.
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 n9 247, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campi_nª-_9rande (PB), a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 62.932,70 OTN, para o fim que especifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
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O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 295/86, do Senhor Presid6nte
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a contratar empréstimo no valor equivalente, em cruzados, a 62.932,70 OTNs, junto à Caixa
Económíca Federal, destinado a financiar a aquisição de
equipamentos para coleta de lixo.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no art. 2' da Reolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nãoobservância dos limites fixados no art. 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- F AS.
Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurididdade e técnica legislativa.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras)- O parecer!
favorável. O projeto vaí à Comissão de Municipíos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume,
para proferir 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 n' 247, de 1986, de
autoria da Comissão de EConomia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em Cruzados, a 62.932,70 OTNs, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos fmanceiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 aspectos de constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa.
Nos aspectos que compete a esta Comissão, oPinamos
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 inunicípios brasileiros, em face da concentração das receitãs tributárias ã_ nível da: União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de_ .trabalho.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras)- O parecer é
favorável, Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sen;:Idores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras)- Sobre a me-

sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo

Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
No 989, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n' 247, de
1986.
Relator: Senador Jamil Haddad
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 247, de 1986, que autoriza a Prefeltura Municipal de Campina Grande (PB) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
62.932,70 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. - Jorge Kalume- Presidente- JamU Haddad
- Relator ~ Arno Damiani.
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ANEXO AO PARECER N• 989, DE !986
Redação final do Projeto de Resolução rJY 247, 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 Campina
Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de

crédito no valor correspondente, em cruzados, a
62.932,70 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

Art. 11' E a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2" da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pelaResolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.932,70 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econônií~
ca 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. 29 Esta Resolução eptra em vigor na dat<t ele
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, en'cerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passj.:se
agora à apreciação do Requerimento n~' 248/86, de urgência, lido no Expediente; para a Mensagem n~' 373, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
da Glória (SE).
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,
Constituição e Justiça e de Municfpios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio
para proferir o pareCer da ·comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, çom a Mensagem
n"' 373/86, o Senhor Presidente da _República ~obmete à
deliberação do Senado Federal pletto da Prefettura Municipal de Nossa Senhora da Glória (SE) _que objetiva
contratar junto à Caíxa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS a seguinte operação de crédito:
I.

Proponente
l.l Denomi~ação: Município de Nossa Senhora da
Glória.
1.2 Localização- (sede): Praça OetúlíO VargiiS; 120
Nossa Senhora da Glória/SE

2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 22.054,86
OTN.
2.2 Objetívo: Implantação de calçamento e meiosfios.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amortlzição:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: jti-ros de I% tto ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação ·das OTN.
2.5 Condição de Liberação: o finanCiamento sàá liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Arilortizacão: o saldo devedor será
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveíS

no último dia de cada trimestre civil; prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
!986 !987!9881989!990 -1991 !992 !993 1994 1995 !996 !9971998 1999 2000 2001 -

CzS 75.226,83
Cz$ 120.440,84
!20.440,84
205.3!2,33
282.656,28
272.619,54
262.582,80
Cz$ 252.546,06
CzS 242.509,33
CzS 232.472,59
Cd 222.435,85
Cd 212.399,11
CzS 202.362,38
Cz$ 192.325,64
Cd !82.288,90
CzS 87.380,67

CzS
Cz$
CzS
CzS
CzS

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 381, de t 1
de setembro de 1985.
Considerando os aspectos social, económico-finaneiro
e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a
Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas normas
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 248, DE !986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhoras da Glória (SE) a contratar operação de cédito no
valor correspOndente, em cruzados, a 22.054,86
OTN.
··o--senado Federal resolve:
Artigo !9 :t. a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória (SE) 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 correspondente, em cruzados, a
22.054,86 OTN, junto à Caixa Económica Federal esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado a implantação de
calçamento e meios-ftos.
Artigo -z~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Este, o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Solicito ao
nobre Senador Jorge Kalume 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 n"' 248, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal.
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora da Glória (SE) a contratar operação de crédito
corresporrdente, em cruzados, a 22.054,86 OTN, destinada à implantação de calçamento e meios-fios.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeíros, a qua[ concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa_.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, Opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. _PRESID~NTE (Hélio Gueiros) -

Os parece-

res são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os STs. Senadores que o ãprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
SI:. IQ-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 990, de 1986
(Da -Comissão de Redaçào)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 248, que autoriza a Prefeitura
~lunicip~l de Nossa Senhora da Glória (SI;)_ a, cQntratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86 OTN, para o fim que especifica.
A matéria depende ainda de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.

-O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de s~u_Pa
recer sobre a Mensagem n9 373/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora da Glória (SE) a contratar empréstimo no valor
---correspondente, em cruzados, a 22.054,86 OTN, destinado a financiar a implantação de calçamento e meios-fios.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução n993, de 1976, do
SenadO Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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 provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição f(li elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso. encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Este ê o parecer. Sr. Presidente.

Redação final do Projeto de Resolução n9 248, de

1986.
Relator: Senador J amil Haddad
A Comissão apresenta __a redação final do Projeto de
Resolução n"' 248, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória (SE), a contratar o·
peração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de- setembro de
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Jamil Haddad, Relator - Arno Damiani.

ANEXO AO PARECER N• 990, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n~' 248, 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 Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
22.054,86 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. {9 E a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 211 da
Resolução n~' 93, de ll de outubro de 1976, alterada pela
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré~
dito no valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
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destinada à implantação de calçamento e meios-fios, no
Município.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor· na- data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) --Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sfs-.-senadores que a- aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto aprovado va; à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)......::. Hã oradores. Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)......; Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
Quero, hoje, prosseguir na análise que ínideí, na sessão da última terça-feira, sobre o momento Põ!ítico atual
dentro da _ética do Partido Socialista Brasileiro.
Estamos cansados de ouvir falar em transíção. Essa
palavra é lançada aos quatro ventos como uma esperança, como uma promessa de melhores tempos. Mas, os
dias passam e o observador atento verifica que nenhuma
alteração ocorre, a não ser de nomes ou de figuras. E a
modificação pura e simples de fachada. A essência permanece. Os conservadores podem, orgulhosamente, fitando o passado, proclamar: tudo continua com dantes
no Quartel Geral de Abrantes. será essã a-no-ssa forma
de operar a _tal transição?
Já manifestei, desta tribuna, minha preocupação sobre
a necessidade de um referendo para salvar a futura Constituição. Só a soberania popular poderá legitimá-Ia diante da fragilidade, para não dizer mesmo da ilegitimidade,
do ato convocatório da assembléia constituínte.
Urge cogitar da presença e a intervenção do povo nas
grandes decisões._ A futura Lei Maior precisa abrigar esses institUtos próprios das democracias autêntíCas.
Refiro-me, em primeiro lugar, nesta oportunidade, ao
direitO- de-Veto que deve ser incorporado ao nosso sistema constitucional como um recurso da cidadania. Através de um veto exercido pelos, eleitores eles poderão determinar a revogação de um ato ou uma lei anteriormente editada pelo legislativo.
Exemplifico. Aí está a lei de Segurança NacionaL Ela
não encontra qualquer sorte de apoio junto da opinião
pública, mas continua viva, pela inércia legislativa. Não
lhe dá o sopro o sentimento atual dos cidadãos; garantese a acomodação de outros. Ora, pergunto eu: não seria
lógico, racional, democrático, que uma lei ou uma medi~
da governamental, no curso de sua vigência, pudesse ser
atacada pelo voto popular, de modo a ser submetida ao
voto do conjunto dos eleitores que, pela maioria, poderiam decretar-lhe a invalidade?
Sr. Presidente, não trago novidades à Casa. Interpreto, sim, urn pensamento generalizado de mudança. Ê
preciso caminhar para a frente, no sentido de uma abertura em favor da participação do maior número possível.
A coisa pública é do interesse dos cidadãos, não dos grupos ou facções.
A íniciatíY-a popular representará, por certo, a mais
importante conquista a alcartÇar, nessa democracia brasileira que tanto se promete. Se,_ no referendum, tanto
quanto no plebiscito, a consulta popular deriVii, primeiro, de uma provocação, seja do Parlamento, seja do ExecutiYo, e, segundo, seu pronunciamento limita-se arejeitar ou a aprovar urn:a decisão do Parlamento ou do Executivo, na iniciativa popular o pronUnciamento não depende da consulta e proporciona ao corpo de cidadãos o
exercício de uma verdadeira manifestaçã_o_ parlamentar
ou governamental.
Se um determinado número de pessoas revela a intenção de que seja promulgada uma lei ou procedida
uma revisão constitucional sobre tal ou qual matéria, o
projeto deve ser levado em consideração. E aí duas hipó__
teses, distintas, podem ocorrer.
Se a iniciafí\ia rião é formulada, isto é, se a proposição
se reduz a uma intenção desacompanhada de uma redação téçnica, o Parlamento elab'-Jra uma lei que serâ, ou
não, submetida a referendum, conforme a Constituição
estipular. Mas, se a iniciativa é formulada, isto é, se foi apresentada sob forma de projeto de lei, ela pode ser sub-
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metida diretamente ao Parlamento ou a um referendum.
Neste último caso, o povo exerce tanto o direito de ini~
ciativa quanto o de votar a lei sem intervenção do Parla~
menta. Essa medida poderá impedir a ditadura dos legis~
lativos contra a vontade coletiva, ditadura que se exer~
ccu, recentemente, no Brasil, quando o Congresso, no e~
pfsódio da Emenda Dante de-Oliveira, que restabelecia a
eleição direta para Presidente e V ice--Presidente da República, votou manifestamente contfã a vontade da
-Nação. Dispuséssemos desse recurso, e a aspiração quase unânime da Nação teria prevalecido sobre a minoria
legislativa que impediu o quorum da maioria absoluta,
naquela ocasião.
Sr. Presidente, confesso que minha preocupação é
constante e não encontra limites relativamente aos dias
futuros. Não podemos naugrafar, ao peso do imobilismo
e das forças conservadoras. Nos_so País merece o esforço
dessa luta. O meu Partido prosseguirá sempre com a sua
bandeira desfraldada, pugnando pelos mais nobres ideais e pelos princípios de uma demcracía em que o povo
tenha participação efetiva.
Tenho dito. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PfL- SR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As viagens do Presidente José Sarney ao exterior, desde o início do seu governo, obedeceram a uma criteriosa
programação elaborada em função dos interesses primordiais da Nação e dos postulados da Política Externa
que, tradicionalmente, caracterizam o Brasil como protagonista e paladino de uma ordem internacional volta~
da. para os ideais da paz, da liberdade, da justiça social,
"dO respeito aos tratados e compromissos lívrementc assumidos, e dos princípios da autodeterminação dos povos.
·As veleidades hegemônicas, os surtO-s de imperialismo,
do colonialismo, e das dis_criminações de qualquer modalidade - como. entre outras, o apartheid -, sempre
foram repelidas pelo nosso País, historíc~mente compromissado com os postulados da conciliação e das soluções
pacíficas para as controvérsias e conflitos internacionais.
Tanto nó decorrer das suas visitaS oficíais a Portugal,
ao Vaticano, à ltãlia, aos países africanos, à Argentina e
aos Estados Unidos, como no cenârio da AssembléiaGeral da Organização das Nações Unidas (ONU), e no
âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA),
o Presidente José Sarney foi aclamado como um estadista à altura das dimensões, responsabilidades e destinos
de uma Nação-Continente como o Brasil.
Estas considerações se justificam erri fãce dos impactos
e das extraordinárias repercussões da recente viagem do
Chefe da Nação brasileira aos Estados Unidos, durante
a qual dialogou com o Presidente Ronald Reagan e foi
calorosamente recebido pelo Congresso Nacional da
grande Nação norte~americana, em Washington, e posteriormente em New York, onde foi igualmente homenageado e encerrou a sua visita oftcial, cujos objetivos foram preponderantemente políticos.
Analisando com o realismo e a objetividade típica do
povo norte-americano, a visita oficial do Presidente José
Sarney, o mais lmportantejornal dos Estados Unidos, o
New York Times, publicou um editorial que, em virtude
de sua ressonância e indiscutível importância, mereceu
ser traduzido e distribLJ:ído pela Secretaria de Imprensa e
Divulgação - SID - da Presidência da República.
No aludido editorial, o New York Times pede a:tenção
para o Brasil em conceitos positivos e dignos de reflexão.
Este é o documento cuja incorporação ao texto destas
sumárias considerações, solicito, como uma evidência da
histórica importância política da viagem do Presidente
José Sarney aos Estados Unidos da América do Norte.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
'"NEW YORK TIMES""
PEDE ATENÇÃO
PARA O BRASIL
Brasília - "Washington precisa superar sua fixação
com pequenas repúblicas da América Central, perturba-

Setembro de !986

das pela guerra, e prestar mais atenção às mudanças dramáticas que estão acontecendo na América do Sul. O lugar apropriado para começar é o Brasil", diz o editorial
do New York Times, principal jornal dos Estados Unidos, ontem, sobre a ·visita do Presidente José Sarney.
Após considerar que ••as queixas americanas e brasileiras sobre o comércio são importantes, mas a rdação
política mais ar:npla entre os dois países é mUito mais
fundamental", o editorial conclui afirmando:
'"'Uma política norte-americana sábia deveria visar a
uma aliança hemisférica mais forte, enfatizando a democracia e o desenvolvimento, e construída em torno doêxito político e econômico do Brasil."
O EDITORIAL
Eis na íntegra o editorial traduzido e distribuído pela
Secretaria de Imprensa e Divulgação- SID- da Presidência da República:
"ADMIRE O BRASIL,
DEPOIS NEGOCIE
A visita do Presidente José Sarney, do Brasil, a
WaShington na semana passada, seguiu todas as formalidades apropriadas ao encontro entre as duas maiores
nações do novo mundo. Mas ots visões globais que poderiam compartilhar ncaram perdidas nas questões imediatas e irritantes do comércio bilateral.
As queixas americanas e braSileiras sobre o _comércio
são importantes, mas a relação política mais ampla entre
os dois países é muito mais fundamental. Washington
precisa superar sua fixação com as pequenas repúblicas
da América Central, perturbadas pela guerra, e prestar
mals atenção às mudanças dramáticas que estão aconte-cendo na América do Sul. O lugar apropriado para começar é o Brasil.
Com uma população de 130 milhões, o Brasil é hoje a
oitava maior economia no mundo não-comunista. Apesar de uma dívida externa de 100 bilhões de dólares e, a
despeito da recessão na América Latina, o Brasil conse-guiu no ano passado uma taxa de crescimento de 8%,
fato verdadeiramente marcante, saindo de uma hiperinf1ação em direção à estabílidade de preços. Simultarieamente, nos últimos 18 meses, o Presidente Sarney conduziu o Brasil numa transição histórica de uma ditadura
militar para uma democracia vigorosa. A consolidação
desta evolução política, através de eleições fundamentais
neste outono, poderá fortificar bastante a tendência democrática em quase toda a América do Sul.
As dificuldades comerciais, que cegam alguns americanos em relação a esses resultados, podem ser consideradas inevitáveis. O Bra'iil precisa de mais de 10 bilhões
de dólares por ano para fazer face ao serviço de sua dívida e, desta maneira, necessita manter um saldo comercial
muito alto. Assim, ele luta contra o protencionismo das
nações mais industrializadas, ao mesmo tempo que res·
tringe suas próprias importações dando tratamento favorecid_o à produção nacional. Desta maneira, os negociadores do Brasil reclamam contra barreiras as suas importações de aço, ao mesmo tempo que defendem as restrições do Brasil contra computadores estrangeiros.
Trata-se de uma contradição, mas não pode ser considerada singular. O Brasil alia essa política ao desejo bem
compreensível de não se contentar com a exportação de
manufaturados simples, como sapatos, e produtos pri·
mários como café e soja. O país decidiu promover ---:- e
proteger - índústrias de alta tecnologia como computadores, automóveis e produtos petroquímicos. Promover
sem proteger seria uma política preferível, mas somente
realista se o Brasil pudesse conseguir algum alívio em sua
dívida externa.
O discurso duro do Presidente Reagan a seu visitante
foi inspirado pela aparente decisão da administração
norte-americana de adotar medidas retaliatórias em relação. às restrições brasileiras sobre computadores.
WaShington também se sentiu ofendida pela liderança
do Brasil no bloco do Terceiro Mundo que resiste à inclusã_o de serviços e finanças nos protocolos de comércio
livre internacional (GATT). Estes conflitos são significativos, mas solucionáveis. O Brasil já demonstrou boa
vontade em ceder terra e no que diz respeito a direitos de
sofware, caso Washington possa retardar as medidas de
retaliação.
O Presidente Sarney afirmou no Cong_resso dos Estados Unidos que o Brasil poderia importar mais produtos
americanos se o serviço da dívida pudesse ser reduzido.
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No momento, ele custa mais do que 5% do PIB brasileiro. O crescimento económico forte e juros mais baiXõs
prometem algum alívio mas ainda não ticarerilos Perto
da meta de 2,5%.
Uma política norte-americana sábia deveria visar a
uma aliança hemisférica mais forte, enfatizando a democracia e o desenvolvimento, e construída em torno do êxito político e económico do Brasil. Neste contexto, as
disputas comerciais assumíriam seu lugar de
importância tornando-se mais fáceis de serem contornadas."
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O SR. PRESIDENTE (Hélios Gueíros)

~

APresi-

dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,

às 16 horas e 35 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
DisCussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 98, de 1985, deautqri,\l Q.o Senador Mário Maia,
que denomina "Aeroporio Iflternacional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do
Sul, no Estado do Acre, tendo

PARECERES, sob n9s 76 e 77, de 1986, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridíêidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros) rada a sessão:

Está encer-

( Le1•anta-se a sessão às 16 horas e 33 minutos.)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros
ÃS 16 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- He!Vidio-NuneS
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite- José Urbano
- Cid Sampaio - Nivaldõ-Machado -Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Mata Machado- Itamar Franco
- Murilo Badaró -AlfredO Campos- Severo Gomes
-Benedito Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi
- Enêas Faria- Arnci Da-mranr=-Tvan Bonato- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso,

O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimenta[, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
J9-Secretãrio.
- ----

PARECERES~ sob n~'s 76 e 7i, de 1986-\ das ComiSsões:
-de Constituição e Justi.:a, pela constitucionali---dade e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorãveL
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Apovado.
O projeto é dado como defmitivamente aprovado nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) vai à Comissão de Redação.

A matéria

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 98, de 1985
Denoffiina .. Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiw
ro do Sul, no Estado do Acre.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 473, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do ar L 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagerri n9 191~ de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal ôe -Erva!
Velho (SC).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Cueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

O Congresso Nacional decreta:
Art. !º Fica denominado "Aeroporto Internacional
Senador Adalberto Sena", o Aeroporto Internacional de
Cruzeiro do Sul, no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Art. 2<:> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras)- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n9 473 de urgência,
tido no Expediente, para a Mensagem n9 I97, relativo a
pleito da Prefeitura de Erva! Velho (SC).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada à Comissão de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Verificando-se a ausência temporãria da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo <iJ._palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, substituto eventual da referida Comissão, para relatar o parecer.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de -Leí
do Senado n~> 98, de 1985, de autoria do Senador
Mãrio Maia, que denomina "Aeroporto IntCt:nacional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre·, tendo

O SR. AMIR GAUDEI"\CIO (PFL- PB. Para emitir
o parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n<:> 197/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Erval Velho (Se} qUe
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, na
condiçã-o de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvimentO Social- FAS, a seguinte operação de crédito:

REQUERIMENTO
N• 474, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 419, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Salvador (BA).

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Jorge Kalumc - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guciros) - Os re-querimentos (idos serão apreciados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

ORDEM DO DIA

Caracterrsticas da operação:
A- Valor: Cr$ 488.781,744 (correspondnete a
9.146,81 ORTN de Cr$ 53.437,40, em Setf85);
B- Prazos~
1 - de carência: até 2 anos,
2 -de amortização: 10 anos;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a.,
2- correção monetária: 80% da variação das ORTN;
D -Garantia: vinculação de .parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos recursos: obras de infra-estrutura
urbana.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
enca~inhar11:ento --do pedido, nos termos do parecer do
Ballco Central do Brasil que, analisando as finanças do
Município constatou que, apesar da natureza extralimite
da operação, o endividamento do interessado permaneceria contido nos limites da Resolução n9 62/75, do Seitãdõ Federal, tal como em vigor.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto a realização do empréstimo, que a Caixa -Econômica Federal considera viável técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 249, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Erval Velho
( SC) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
488.781, 74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro cenw
ta vos).
O Senado Federal resolve:
Art. !9 Ê a Prefeitura Municipal de Erval Velho
(SC), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Sen~do Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e
oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e
quatro centavos) correspondente a 9.146,81 OTN de Cr$
53.437,40, vigçl}le em setembro de 1985,junto à Caixa Econômica Federa.!, destinada a obras de infr-a-estrutura
urbuna, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 249, que autoriza a Prefeitura
Mullicipal de Erva[ Velho (SC) a contratar operação de
crédito no valor. em cruzados, correspondente a 9.146,81
OTN, para o fim que especifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
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O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de EM
conomia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem nl' 197/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Erval
Velho (SC) a contratar empréstimo no -valo"r de Cz$
488.781 ,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos
e oitenta e um cruzados e setenta e quatro centavos), destinado a finanCiar obras de infra-estrutura urbana.

O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n'~ 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites ftxados no artigo 29 da Resolução
n'? 62, de 1975, també-m 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange ao_s aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
~ o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Cueiros) - O parecer
da Comíssão de ·constituição e Justiça, conclui pela aprovação do projeto.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume, o parecer da
Coruissão de Municípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sei:liiilúfeST
Sob exame o Projeto de Resolução n9 249, de 1986, de
autoria da ComísSão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Muriicípal de Erva!
Velho (SC) a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro centavos), destinada a obras de infra-eshutUra urbana.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão_ de Constituição e Justiça pronunciou~se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
Nos aspectos que competem a esta Corriissào, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva coin que se defr-onta a maioríã dos municípios óriúiileiros, em face da concentração das receitas
tributãrias a nível da UnTão, e ser o instituto do endivi~
damento o único me-canismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
~ o parecer Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres 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. senadáres que a 3.provam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Conlissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio GUeiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo
Sr. 19-Secretãrio.
E lido o seguinte

PARECER

N' 991, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n'? 249, de
1986.

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 249, de 1986, que aurtoriza a Prefeitura
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Municipal de Erva! Velho (SC) a contratar operações de
crédito no valor de Cz.S 488.781, 74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de setembro de
1986.- Jorge Kalume,-Presidente --NiValdo Machado,
Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N• 991, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 249, de
1986.

Faço saber que o SenadO Fedáal ri provou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUCÁO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Erval Velho,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 488.781,74 (quatrocentos e
oitenta c oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e
setenta e_ quatro centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. }I' ta Prefeitura Municipal de Erva! Velho, Estado Santa Catarina, 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$ 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro centa- vos), correspondente a 9.146,81 Obrigações Reajustâveis
do_Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal_da ORTN de CrS 53.437,40, vigente em setembro
de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada à implantação de obra de infraestrutura urbana, 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.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovàri1 qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à apreciação do Requerimento n9 474 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n'í' 419, relativa a pleito da
Prefeitura Municipal de Salvador CSA).
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,
Constituição e Justiç~ ~_de l',1unicípios.
Verificando-se ã. ausência tempOrária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a pala- vra ao nobre Senador AmirGaudêncio para relatar o parecer.
O SR. AMIR GAUD~NClO (PFL- PB. Para proferir o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 419/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação da Senado Federal
pleito da Prefeitura MuniCipal de Salvador (BA) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de àéàíto:
Características da operação:
1. Proponente
LI Denominação: Município de Salvador
1.2 Localização (sede}: Solar Boa Vista, Engenho
Velho de Brotas e Salvador - BA.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 347.004,20
OTN.
2.2- --Objetivo: Implantação de Sistema de Macrodre~
nagem da Bacia Camurujípe (Trecho: Boa Terra DETRAN).

Setembro de 1986

2.3 Prazo: Caréncia: até 03 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 __ En<.:argos: Juros de 2% ao ano. cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Círculação de Mercadorias- !CM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 3.642/86,
de 3 dejulho de 1986.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando·se nas'
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, conclu(mos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 250, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de SalvadorBA, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20 OTN, junto à
Caixa Econômica Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 ~ a Prefeitura Municipal de S<i.lvadorBA, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93/76, de
lt de outubro de 1976, alterado pela Resolução n9
140/85, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 347.004,20 OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta n-a qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação
de Sistema de Macrodrenagem da Bacia Camurujípe, obedecidas as condições estabelecidas no respectivo processo.
Artigo 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data da
sua pUblicação
Este o parecer, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n" 250, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20
OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir o 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<:>419 /86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador - BA, a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20 OTN.junto à Caixa-Econômica Federal, destinado a financiar a írriplaniação
de Macrodrenagem da Bacia Camurujipe.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n<:> 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça é favorâvel.
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Municípios.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 250, de 1986, de
autoria da Comissão de Econoruia do Senado_ Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Salvador-BA, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 347~004,20 OTN, desti-
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nada à implantação de Sistema de Macrodrenagem da
Bacia Camurujipe, junto à Caixa Económica Federal.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributârias a nível da união, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabaJho.
·
Este é o_ parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os parec~;;
res são favorãveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.Senadores que o aprovam queíram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Rcdação, que serã tido pelo
Sr. 19-Secretãrio.

E lido o seguinte

PARECER
N• 992, de 1986

nícipal de Salvador - BA a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20
OTN.
Sala de Reuniõe..c; da Comissão, 18 de- seten'ibro de
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Alaor Coutinho (art. 90).

Redação final do Projeto de Resolução n9 250, de
1986Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução fi9 250, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-

Ata da
4~

266t~

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidência convoca seSsão extraordlnâria a realizar-se hoje, às
·17 horas e 5 minutos, com a seguinte

ANEXO AO PARECER N• 992, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 250, de
1986Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Babia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 :t: a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta~
do da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de
t 1 de outubro de 1976, alterada pela de n~' 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizaw
da a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.004,20 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
de Sistema de Macrodrenagem da Bacia Camurujipe, no
Município.
Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

(Da Comis:>ào de Redaçào)

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto -vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) são. (Pausa.)

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 19, de 1983, de autoria do Senador Henrique
Santillo, que revoga dispositivo do Decreto-lei n~" 3.688,
de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais),
para o fim de excluir a contravenção da vadiagem, tendo
PARECER, sob n~> 559, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorâvet, com voto
vencido do Senador Helvídio Nunes.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 183, de 1983, de autoria do Senador Gastão
Müller, que revoga o art. 41' da Lei n~> 6.994, de 25 de
maio de 1982, tendo
PARECERES, sob n<?s 133 a 135, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que oferece; e
-de Legislação Social e de Finanças, favo rã veis ao
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

Em discus-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Oueiros)_- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 16 horas e 59 minutos.)

Em votação.

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros
ÀS 17 HORAS E 5 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano
-Cid Sampaio - Nivaldo Machado- cartaS Lyr3.Luiz Cavalcante- Louriv_aJ Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José lgnãcio Ferreira- Amaral Peixow
to- Ja.mil Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria - Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli
·...:....Octávio Cardoso.
,,
· ·
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tiabalhos.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
}9-Secretário.
São lidas as seguintes
Em 18 de seternbro de 1986
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 21 de setembro, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.
36, § 29 da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
participar, como oBservador Parlamentar, da Quadragéssima Primeira Sessão da Organização das Nações
Unidas.
Atenciosas saudações - José Ignácio Ferreira.
Em 18 de setembro de 1986
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 21 de setembro, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forriiã- do art.
36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,

participar, como Observador Parlamentar, da Quadragéssima Primeira Sessão da Organização das Nações
Unidas.
Atenciosas saudações - Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- As com uni~
cações lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 475, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena~
do nº 193, de 1986, de autoria do Senador Murilo Badaró, que acrescenta parágrafo ao art. 153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores com
impedimento religioso.
Sala das Sessões. 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos- Jorge Kalume- Benedito Ferreira.
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E o seguinte o substitutivo aprovado

REQUERIMENTO
N• 476, de 1986

EMENDA
No 1-CCJ (Substitutivo)

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, ãlínea ,
do R~gimento Interno, para o Projeto de Lei_ do Senado
n9 208, de 1986.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Nh·aldo
Machado - Jorge Kalumc - Hêlio Cueiros.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão apredados após a
Ordem do Diu, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Setembro de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em primeiro turnO, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 19, de 1983, de autoria do Senador
Henrique Santino, que revoga dispositivo do
Decreto-lei n"' 3.688, de 3 de outubro de 1941 (lei das
contravenções penais), para o fim de excluir a contravenção da vadiagem, tendo
PARECER. sob n~' 559, de 1983, da comissão
-De Constitui~;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade e, quanto ao mérito, favorável,
com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
Em discussão. (Pausa_~)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se encontram, (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
E o seguinte o projeto rejeítado.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 19, de 1983
Revoga disposith·o do Decreto-lei n~> 3.688, de 3 de
outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais),
para o fim de excluir a contravenção da vadiagem.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l'l' E revogado o art. 59 do Decreto-lei n~' 3.688,
de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).
Art. 2~" Esta lei entrará em vigor da data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Tfem 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~> 183, de 1983, de autoria do Senador
Gastão Milller, que revoga o artigo 4~> da Lei n~'
6.994, de 25 de maio de 1982, tendo
PARECERES. sob nos 133 a !35, de 1986, das
ComisSões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade e, no mérito, faVoráVel, nos termos de substítlúivo que oferece; e
- de Legislação Social e de Finanças, fa varáveis
ao substitutivo da Comissão de ~onstituição e Justiça,
Em discussão do projeto e do substitutivo, em

primei~

ro turno. ÇP_a_us_a,_)_ __

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de serredigido o vencido para o segundo turno -regimental.

Acrescenta parágrafo ao art. 3Y e ret·oga o art. 4?
da Lei n? 6.994, de 25 de maio de 1982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica acrescentado ao art. 3~> da Lei nY 6.994,
de 25 de maio de 1982, o seguinte parágrafo único.
"Parágrafo único. Por despesas dire_tamente relacionadas com a fiscalização profissional são compreendidas
também as de patrimônio e serviços prestados."
Art. 2? Fica revogado o art. 49 da Lei n~' 6.994, de 25
de maio de 1982.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa~se à
apreciaçi:ío do Requerimento n9 475 de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n? 193, de
1986.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nl' 193/86, de autoria do Senador Murilo Badaró, que acrescenta parágrafo ao art. 153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores, com
impedimento religioso, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador NivaJdo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. l\IVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a presente proposição legislativa, o eminente Senador Murilo Badaró pretende acrescentar ao art. 153,
do Código Eleitoral, o parágrafo que a seguir reproduz;
"§ 29 Os Tribunais Regioriais Eleitorais providenciarão a instalação de Seções Eleitorais especiais, cujo horário de encerramento da votação se
dará às 20:30 (vinte e trinta) horas, para votação de
eleitores com impedimento religioso no horário normal, desde que tal fato seja comunicado à Justiça
Eleitoral com antecedência de sessenta dias."
Da bem elaborada justificação à iniciativa, transcrevo
os seguintes tópicos:
"A própria ONU vem se preocupando de há
muito com o respeito e a observância dos direitos
humanos e liberdades fundamentais -de todo_s, sem
distinção de raça, sexo, idioma ou religião. Com vistas a isso, foi votada em 25 de novembro de 1981, a
Resolução n~' 36/55, contra todas as formas de intolerância ou discriminação baseadas em religião ou
crença.
Para melhor respaldar nosso ponto de vista, per~
mitindo transcrever parte do Art. 69 do citado diploma:
"De acordo com o Artigo l~> da presente Declaração, e com o parágrafo 31' do mesmo Artigo e suas
provisões, o direito à liberdade de pensamento,
consciência, religião ou crença incluirá, inter alia, as
seguintes liberdades:
(a) Prestar às preliminares de constitucionalidade, jurídicidade e regímentalidade, nada tenho a
acrescentar. A Proposição sob exame está correta
quanto à competência constitucional e à iniciativa.
Quanto culto ou reunir~se em harmonia com uma reli~
gião ou crença, e estabelecer-e manter lugares para tais
propósitos."
No que penine à juridicidade, por igual, não vislumbro qualquer óbice à sua aprovação.
Regimentalmente e do ponto de vista da técnica de
-~laboração legislativa, nada a reparar.
O Projeto é digno de encômios e está calcado em documento da_ ONU que dispensa elastérios.

O Brasil, como membro daquela Organização, busca,
assim, adequar-se de maneira específica ao documento
inspirador do presente Projeto.
O Parecer é pela acolhida da Proposição.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gue[ros) - O parecer
da Comissão de Justiça é favoráveL Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
imediatamente à apreciação, do projeto, em segundo turno.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-são.
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. IY-Secretário.

E lido

o seguinte.

PARECER
N' 993, de 1986
(Da Comissão de Rcdacão)
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado nl' 193,
de 1986.
Relator: Senador Jorge Kalume.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 193, de 1986, que acrescenta parágrafo
ao art. 153 do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a
votação de eleitores com impedimento religioso.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER No 993, DE 1986
Redação final do Projeto de Lel do Senado nl' 193,
de 1986.
Acrescenta parágrafo ao art. 153 do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores com
impedimento religioso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> ~acrescentado ao art. 153 do Código Eleitoral o seguinte§ 2Y, renumerando-se para§ }9 o atual parágrafo ónico:

"Art. !53 - ............... - .... - ......... .
§~·······-·-·-·········--·-·-·-·-·····
§ .29 Os Tribunais Regionais Eleitorais providenciarão a instalação de Seções Eleitorais especiais, cujo horário de encerramento da votação se
dará às 20:30 horas, para a votação de eleitores com
impedimento religioso no horário normal, desde
que tal fato seja comunicado à Justiça Eleitoral com
antecedência de sessenta dias."
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arl 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pala\·ra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O projeto vai à Camara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE {Hélio Gueiros)- A sessão está suspensa por dois minutos, enquanto se ordenam os
trabalhos.
(Suspensa às 17 horas e 20 minutos a sessão é reaberta à'I !7 horas e 2 2 mlnuros.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Estâ reaberta a sessão.
Passa-se à apreciação do Requerimento ni> 476, de Urgência, tido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n' 2U8/86.
·
-

Em votação o rC.qUerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
"Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n9 208/86, de autoria do Senador Nivatdo Machado, que autoriza a admissão pela Caixa
Econômica Federal dos empregados da Associação
de Poupança e Empréstimo de Alagoas, Associação
de Poupança e Empréstimo de Pernambuco, Asso~
ciaç~o de Poupança e Emprésrimo do Rio Cámde
do Norte e Caixa Forte~APE, do Piauí, transformadas em Sociedade de Crédito fmobiliário pelo Banco Central, e dá outras providências,
Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças."
Solicito ao nobre Senado_r Octávio Cardoso o parecer
da ComisSão de Constituição e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CAROOSO (i'DS- RS. Para proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cuida o eminente Senador Nivaldo Machado, com o
presente Projeto, de autorizar a admissão, pela Caixa
Econômica Federal, dos empregados da Associação de
Poupança e Empréstimo de Alagoas - APEAL, Asso~
ciação de Poupança e Empréstimo de Pernambuco APEPE, Associação de Poupança e Empréstimo do Rio
Grande do Norte- APERN e Caixa Forte- APE, do
Piauí, transformadas em Sociedade de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, dando outras providências.
Na sua esclarecedora, conquanto concisa Justificação,
assim diz o seu Autor:
"Visa o presente Projeto sanar a grande injU.Stíçã
de que foram vítimas os empregados das Asso~
ciações de Poupança e Empréstimos, cujas contas a
Caixa Econômica Federal absorveu, os ciuais, em
virtude dessa operação, estão desempregados, há
mais de seis meses ...
"Nesta oportunidadem apresentamos a presente
Proposição à elevada consideração dos senhores
membros desta Casa, na certeza de que à mesma,
pelo seu alto sentido social, humano e de justiça,
não faltará com seu esclarecido apoio."
Não obstante o exame do mérito esteja afeto, regímen~
talmente, às Comissões de Finanças e de Economia vale
dizer que a análise da proposição, leva-nos à convicção
de sua razoabilidade jurfdica, tal como colocada no texto, pelo seu eminente Autor.
Cabe observar que, o .. poderão" do art. I~ do Projeto
tem nítido sentido permissivo, sem que se possa, no contexto, deduzir se traduziria por .. dever".
Cabe salientar, entretanto, que a Caixa-Econômica
Federal, empresa pública, pratica seus próprios atas de
gestão, adequados à sua economia intem_a.__L_ogo, é ela
soberana para, se assim o desejar, admitir o pi::ssoal objeto da iniciativa.
--- - - - - - - - - É, de conseguinte, de ser aprovado o Projeto, pefo seu
relevante cunho social.
:to parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -:o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela aprovação do projeto.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a pala~
vra ao nobre Senador Octávio Cardoso, substituto even~
tual da referida Comissão, para relatar o parecer.
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O SR. OCT À VIO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sen_adores:
O Projeto de Lei do Senado n9 20a, de 1986 autoriza o
admissão dos empregados das Associações de Poupança
e Empréstimo de A lagoas- APEAL, de Pernambuco-APEPE, do Rio Grande do Norte- APERN e da Caixa
Forte- APE, do Piauí, pela Caixa Econômica Federal.
Para tanto, estabelece uma série de procedimentos a
-serem observados nesse processo de admissão de forma a
compatibilizã-lo com as normas que regem a política de
pessoal da Caixa Econômica Federal.
Visa, ainda, o Projeto de Lei em exame, proteger a
Caixa Económica Federal de possíveis ônus em sua estrurura passiva, na medida em que a isenta da responsabilidade pelo pagamento de salários, gratificações, férias
e quaisquer outras vantagens ou indenizações de qual~
quer natureza que seja devidas pelas empresas transformadas.
Fica claro, assim, que esta iniciativa objetiva, fundamentalmente, garantir a manutenção do emPrego daquele contingente de mão~de-obra liberado em decorrência
da tranSformação daquelas instituições em sociedade de
crédito imobiliário.
Não se desconhece a necessidade de ajustamento das
estruturas do mercado financeiro em geral, e da Caixa
Econômic:a Federal em particular, a nova realidade gerada pela política de estabilização econômica expressa no
que se denomina "Plano Cruzado".
Não menos significativas são as estatísticas que indicam a precariedade do emprego e da questão socíal no
Nordeste. Segundo informações contidas no documento
"Brasil2.000", elaborado com vistas a subsidiar a política social da Nova República, a linha de pobreza no Nordeste atinge cerca de 77% de sua população economicamente ativa. Nesse contexto, têm-se: 25% da população
economicamente ati va se encontra numa situação de mi~
séria, cerca de 30% na situação de indigente e 23,4% na
classe de baixa renda classificada como pobre.
Nestes termos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n~> 208, de 1986.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer
da Comissão de Economia_ conclui peta aprovação do
projeto.
Verificando~se a ausência temporãria da ma"ioria dos
integrantes da Comissão de Finanças, concedo a palavra
ao nobre Senador José Urbano, substituto eventual da
referida Comissão, para relatar o· parecer.
O SR. JOSÉ URBANO (PDS- PE. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de lei, de autori-a do ilustre Senador
Nivaldo Machado, visa a permitir que os empregados
das instituições financeiras, mencionadas no caput do
seu art. J9, que se encontravam em efetivo exercício de
seus empregos (em período não estabelecido na proposição), sejam admitidos pela Caixa Econômica Federal,
em carãter excepciOnal, sob o regime da Consolidação
das Le_is do Trabalho.
Esta é a medida principal proposta no presente projeto, à qual se prendem diversas normas, algumas de cu~
nho restritivo (mercê da excepcionalidade da medida
fundamental), outras de carãter assecuratório de direi~
tos, vantagens e beneficias isôno"mos aos já coricedidos
aos próprios funcionários da CEF, numa prévia ade-quação das futuras situações, tendentes à normalidade
do seu quadro funcional.
Entre os benefícios de extra~isonomia, temos a norma
do§ !~>do art. !~>, que dispensa os empregados absorvi~
dos do concurso público de provas ou de provas e títulos, obrigatoriamente exigidos pelo art, 59, caput, do
Decreto~lei n9 759, de 12 de agosto de 1969, para a admissão do pessoal da CEF.
No mesmo sentido, o art. 49 do Projeto estabelece que
os empregados admitidos terão direito aos benefícios e
vantagens da CEF, exceto os vedados pelo Decreto n9
89.253, de 28 de dezembro de 1983, para os admitidos
após essa data.
Examinando-se os objetivos da proposição, verifica~se
que inegavelmente apresentam grande conteúdo social e
económico, porquanto se pretende, como se salienta na
justificação, resolver a situação aflitiva de numerosos
empregados das Associações de Poupança e Empréstimo

Sexta-feira 19

3309

que perderam seus empregos em decorrência da ab~
sorçào das contas dessas entidades pela Caixa Econômica_ FederiJ,I..
Sabe-se, por outro lado, que essa situação que afeta
600 (seiscentas) famílias nordestinas, independeu inteira-mç;nte dos empregados das mencionadas Associações,
pois, como tais, tornaram~se apenas vítimas de crises solucionadas apenas parcialmente pelo G_overn_o,
Do ponto de vista financeiro, que cabe a esta Comisr.ão examinar, não há dúvida de_ que a admissão alvitrada
pelo projeto acarretará õnus para a CEF, uma vez que
seu quadro de pessoal será aumentado e, conseqUentemente, suas despesas também se elevarão justamente
num momento em que ela vem anunciando medidas de
restrição de seus dispêndios.
Todavia, é de se convir que o problema, pelo seu carãter eminentemente social, deve ser resolvido urgentemen·
te, e a solução ora proposta nos parece adequada c
plausível, considerando-se inclusive o fato de que as atividades exercidas pelas Associações de Poupança e Empréstimo são assemelhadas àquelas exercidas pela CEF.
Ademais, cremos que a CEF, como empresa póblica
que é, e portanto, dotada de grande flexibilidade administratiya e financeira, poderá adotar medidas e criar
mecanismos para o atendimento do presente projeto, fazendo os ajustamentos necessários na sua administração
de pessoal.
Por outro lado, caso não lhe seja possível arcar inteiramente com as despesas decorrentes da Pr_oposição, haveria a possibilidade de ser-lhe consígnada dotação no
Orçamento da União para o fim de se atender a dispêndios advindos de situações como as de que trata o projeto.
Em face do exposto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação da presente proposição.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gue_iros)- Os pareceres são favoráveis.
C<?mpletada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per~
manecet sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Estando a matéria em regime de urgência, passa~sc
imediatamente a sua apreciação em segundo turno.
Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem pela a palavra, encerro a discus~
são.
Encerrada a discussão, o projeto ê dado como definiti·
vamente aprovado nos termos do artigo 315, do Regi~
menta Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros}- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. 19-Secretário.
Ê lido o seguinte

PARECER

N• 994, de 1986
(Da Comissão de Redação}
Redaçào rmai do Projeto de Lei do Senado n9 208~
de !986.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 208, de 1986, que autoriza a admissão,
pela Caixa Econômica Federal, dos empregados da As·
sociação de Poupança e Empréstimo de Alagoas - A~
PEAL, Associação de Poupança e Empréstimo de Per~
nambuco - APEPE, Associação de Poupança e Em..:
préstimo do Rio Grande do Norte- APERN e Caixa
Forte- APE, do Piauí, e transformadas em Sociedade
de Crêdito Imobitiárfo- pelo Banco Central, e dã outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 'd~..setembro de
l986. - Nivaldo Machado, Presidente- Jb~~
Kalume,
.
Relator - Alaor Coutinho.
. .,_ ~~'
,,..-

'·-.·-
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ANEXO AO PARECER N• 994, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 208,

de 1986.
Autoriza a admissão, pela Caixa Económica Federal, dos empregados da Associação de Poupança e
Empréstimo de Alagoas - APEAL, Associação de
Poupança e Empréstimo de Pernambuco - APEPE,
Associação de Poupança e Empréstimo do Rio Gran-

de do Norte - APERN e Caixa Forte - APE, do
Piauí, e transformadas em Sociedade de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, e dá outras providências.

O Congresso N acionaJ decreta:
Art. J9 Os empregados da Associação de Poupança

e Empréstimo de Alagoas --APEAL, Associação de
Poupança e Empréstimo de Pernambuco- APEPE, As~
sociação de Poupança e Empréstimo do Rio Grande do
Norte- APERN e Caixa Forte- APE, do Piauí, transformadas em Sociedade de Crêdito Imobiliário pelo
Banco Central, que se encontravam em efetivo exercício
de seus empregos, poderão ser admitidos pela Caixa
Económica Federal, em caráter excepcional, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n\" 5.452, de 19 de maio de 1943.
§ I 9 As admissões a que se refere este artigo deverão
atender às normas para admissão e provimento de cargos estabelecidas pelo regulamento de pessoal da Caixa
Económica Federal, não se lhes aplicando o disposto no
caput do art. 59 do Decreto-lei n9 759, de 12 de agosto de

1969.
§ 29 A Caixa Econômica Federal - CEF não será
responsável pelo pagamento de salários, gratificações,
férias e quaisquer outras vantagens, ou indenizações de
qualquer natureza, que sejam devidos pelas referidas empr§soif. O tempo de serviço anterior à admissão na Cai·

xa Económica Federal - CEF será. computado unicamente para fins de aposentadoria, nos termos da legislação específica.
Art. 29 Para atender às admissões a que se refere o
artigo anterior, a Caixa Económica Federal constituirá o
Quadro de Pessoal Suplementar Especial, devidamente
estruturado em cargos, carreiras e respectivos níveis salariais, de acordo com os anexos I e II desta Lei.
Art. 39 Para efetivação do ato de admissão autorizado por esta Lei, nas condições do art. 19, os empregados
ingressarão nos níveis iniciais doS cargos de Auxiliar de
Escritório e de Auxiliar de Serviços Gerais, das tabelas
salariais que constituem os anexos I e II, integrantes do
Quadro de Pessoal Suplementar Especial, instituído na
forma do artigo anterior e deverão, no prazo máximo de
ISO (cento e oitenta) dias:
I - apresentar comprovação de rescisão de contrato
de trabalho com as empresas referidas no art. }9, devidamente homologado;
II- apresentar comprovação de quitação com o serviço militar;
Ill- comprovar o implemento da idade de 18 (dezoito) anos e a não-integração das condições para obtenção
de aposentadoria previdenciária.
Parágrafo único. Para atendimento do disposto neste artigo, fica autorizado o acréscimo, no Quadro de Pessoal Permanente da Caixa Económica Federal - CEF,
do número de vagas equivalentes ao total dos enquadramentos deferidos.
A1't. 49 Os empregados admitidos na forma desta
Lei terão direito aos beneficias e vantagens da Caixa
Económica Federal- CEF, exceto os vedados pelo Decreto n9 89.253, de 28 de dezembro de 1983, para os admitidos após essa data.
Art. 59 Os empregados admitidos no Quadro de
Pessoal Suplementar Especial, de que trata o art. 211, por
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decisão da Caixa Econômica Federal - CEF, poderão
ser enquadrado:. no Quadro de Pessoal Permanente~ mediante processo seletivo interno, na for~a e c:mdtções
que forem definidas em Resolução da Dtretona.
Art. 6\" Os empregados que forem admitidos pel~
Caixa Económica Federal- CEF, nos termos desta Let,
terão sua filiação assegurada na Fundação dos Economiários- Federais - FUNCEF, desde que atendidas as
condíÇõeS estabelecidas em Regulamento Especi~l de
Plano de Beneflcios, a ser elaborado por aquela entidade
fechada de previdência privada, e aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, na forma da Lei n9 6.435,
de 15 de julho de 1977.
§ 19 O Regulamento Especial de Plano de Beneficias
a ser elaborado pela Fundação dos Economiârios Federais - FUNCEF fixará, além das condições básicas a
que se refere o art. 3 ! , inciso IV, do De~reto n9 81.240, ~e
20 de janeiro de 1978, as formas e condtções dos re~pectt
vos benefícios de suplementação a serem concechdos.
§ 29 A constituição de Res~rvas At~ariais, para fins
de cobertura de tempo de serviço antenor à data de admissão na Caixa Económica Federal- CEF, será deresponsabilidade de cada empregado, na forma a ser estabelecida no citado regulamento.
ArL 79 Os empregados admitidos na forma do art.
19 desta Lei ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a politica salarial aplicável à Caixa Económica Federal - CEF.
Art. 89 A jornada cj.e trabalho ?os empregados admitidos na forma do art. 19 desta Let é a mesma estabelecida para os economíários em geral.
.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.
.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrãr10.

ANEXO I
LEI NO

DE 1986

, DE
TABELA SALARIAL

AUXILIAR DE ESCRITORIO

Nf VE L

AE190
AE200
AE20A
AE20B
AE20C
AE200
AE250
AE25A
AE25B
AE25C
AE25D
AE300
AE30A
AE308
AE30C
AE30D
AE350
AE35A
AE358
AE35C
AE35D
TABELA

5 AL AR I O

V~LIOA AT~

(CZ$)

8 horas

6 horas

2.739,00~

2.055,00
2.U9,_GO
2.185,00
2.2$3,00
2.323,00
2-362,00
2.401,00
2-441 ,oo
2-481,00
2.523,00
2-565,00
2.607,00
2.650,00
2.694,00

2.825,00
2-913,00
3.004,00
3.097,00
3-149,00
3-201,00
3-254,00
3.308,00
3.363,00
3.419,00
3.476,00
3.533,00
3.592,00
3.651,00
3.712,00

2.739.00
2.784,00

3.774,00
3-83E,OO
3.900,00
3-964,00
4.030,00

2.831,00
2.877,00
2-925,00
2.973,00
3.0.23,00
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ANEXO II
LEI N2

, DE

DE 1986

AUXILIAR CE SERVIÇOS GERAIS

s A L AR I

AH020
AH02A
AH02B
AH02C
AH020
AH070
AH07A
AH078
AH07C
AH070
AHl20
AH12A
AH128
AH12C
AH120
AH170
AH17A
AH17B
AH17C
AH170
AH180
TABELA VÁLIDA

O

(CZ$)

8 horas

6 horas

L 746,00
1.780,00
1.815,00
L 850, oo
1.886,00

L310,00
1.335,00
1.362,00
1.388,00
1.415,00

L92J_,oo

1.443,00

1.961,00
2.000,00
2.039,00

1.471,00
1.500,00
1.530,00

2.079,00

1.560,00

2.119.00

1.590,00

2.161,00

1.621,00
L653,00
1.6?6,00
l-719.00
1. 75i,oo

2.203,00
2.247,00
2.291,00
2.336,00
2.381,00

AT~

L 786

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidência convoca sessão extraordinária a (ealizar-se hoje, às
17 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon'>' 36, de 1984- complementar, de autoria do Senador Itamar Franco, que isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, a comercialização de leite
in natura, tendo
PARECERES, sob n'>'s 12 e 13, de 1986, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurldlcidade, com voto vencido do SenadOr Jo_sé Lins; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n<:> 17;de 1981, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que altera a redação do art. 62 da vigorante
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n<:>s 749 a 751, de 1986, das Comissões:
..;..·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finan~as, declarando que a matéria foge à sua
competência regimental, com voto vencido, em separadO, dõ·-s-enador Jütall.Y-MagaU1ães.

,oo

2.428,00

1.821,00

2.476,00
2.524,00
2.574,00

l-893,00
L 931,00

1.857,00

O SR. PRESIDENTE (Hélio Üueiros) --Está- encerrada a sessão.
(Levanta-se a .sessão às 17 horas e 29 minutos.}

31 OE AGOSTO OE 1986.

Ata da
4~

267~

3311

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
·-o· Projeto va:i -ã Câmara dos Deputados.
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Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDIN ÃRIA

Presidência do Sr. Hélio Gueiros

ÃS 17 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo -Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte.- Martins Filho --Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - José Urban_p
- Gid Sampaio - Nivaldo Machado- Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto - Jamil Haddad- Mata Machado-:- Murilo Bada-

ró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Bent!ditõ
Ferreira -José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria - Arnor Damiani- Ivan Sonata- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 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<:>-Secretãrio.
·
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 477, de 1986

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n<:> 404, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Parâ de
Minas (MG).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. GU.eiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

Hélio
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REQUERIMENTO
N• 478, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea.
b, do Regimento Interno, para a Mensa"gem n'i' 408, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de V alinhos (SP). .
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos -Jorge Kalume - Nivaldo Mach~do.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requerimentos que acabam de ser 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 Lei do
Senado n~ 36, de 1984- Complementar, de autoria
do Senador Itamar Franco, que isenta do imposto
sobre circulação de mercadorias - ICM, a comerciaHzação de leite in natura, tendo
PARECERES, sob n•s 12 e 13, de 1986, das Comissões:
- de Constitui4,;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
José Lins; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido do
Senador Helvfdio Nunes.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria
que, nos termos do inciso II, letra "a", do Art. 322 do
Regimento Interno, depende, para sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta da composição da
casa, devendo ser feita pelo processo matinal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças,
a matéria será submetida ao plenârio simbolicamente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Cólnissão de Redação.
o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 36, de 1984 - Complementar
Isenta do Imposto sobre Circulação de Mercado-rias- ICM, a comercialização de leite "in natural".
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam isentas do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - ICM, as operações de comercialização de leite in natural para consumo público em todo o
Pats.
Art. 2"' Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) -

Item 2:

Díscussão, em primeito turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 27, de 1981, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que altera a redação do art. 62
da vigorante consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
PARECERES, sob n9s 749 a 751, d6--f9S6;âaS
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali_dade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, declarando que a matéría foge à
sua competência regimental, com voto vencido, em
separado, do Senador Jutahy Magalhães.
Em disCuSsãO~- (PausaT

1:: o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 27, de 19Sl
Altera a redação do art. 62 da vigorante Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O art. _62 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

Item 1:

t.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente, à Ordem do Dia,
para o segundo turno regimentaL

"Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:
I -os empregados que exercem atividade ex ter~
na incompatível com a fixação de horário de traba·
lho, devendo tal condição ser anotada na Carteira
de Trabalho e Previdência Social e no registro de
empregados:
_
II- os gerentes assim considerados os eXercen:
tes de cargos de gestão, aos quais se equiparam,
para efeito, os diretores e chefes de departamento
ou filiaL
Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no
inciso II quando o salário do cargo de confiança,
compreendendo a gratificação de função, se houver,
for inferior ao valor do respectivo salãrio efetivo- acrescido de quarenta por cento (40%)."
Art. 2Q Esta lei entrarâ em vigor na data de_sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n9 477, de urgência
lido no Expediente, para a Mensagem nQ 404, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, MG.
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.
Solícito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 404, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas (MG) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
Características da Operação:
1. Proponente
l.l Denominação: Município de Pará de Minas.
1.2 Localização (sede): Praça Afonso Pena, 30- Pará de Minas- MO.
2. Financiamento
21 Valor: equivalente, em cruzados, a até 161.000,00
OTN.
2.2 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
2.3 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.4 Condições de Liberação: O financiamento será
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
2.5 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.6 Dispositivos Legais: Lei Municipal n.,. 2.362, de
I~ de julho de 1986.
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COnsiderando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a 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 RESOLUCÁO N9 251, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Muncicipal de Pará de Minas (MG) a contratar operado de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a I61.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Parâ de Minas
(MG), nos termos do artigo 2'i' da Resolução n'? 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 161.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
canalização do Ribeirão Paciência.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
conclui pela apresen~ação do Projeto de Resolução n9
251, de 1986, que autoriza a concessão do empréstimo
para os fins que especifica.
Solicito do SenadOr Nivaldo Machado o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. 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 404/86. do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Pará de Minas (MG) a contratar empréstimo no valor
correspondente em cruzados a 161.000,00 OTN, destina~
do a financiar a canalização do Ribeirão Paciência.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2'i' da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução
nQ 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 consoante, as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável, dependendo ainda de parecer da Comissão de Municípios.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos integrantes da Comissão de Municípios, concedo a paTavra
ao nobre Senador Amir Gaudêncio, para emitir o parecer da referida Comissão.
O SR. AMIR GAUDitNCIO (PFL- PB. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n' 251, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Parâ de
Minas (MG) a contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 161.000,00 OTN, destinada à canalização do Ribeirão Paciência.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técníca legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a n(vel da União, e ser o instituto do endivi-
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damento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são favoráveis. - --- - ---- - Completada a instrução da matéria passa~se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (_HêHo Gueiros)- Sobre a_mesa, parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo
Sr. l9-Secretârio.
E lido o seguinte

PARECER_
N• 995, de 1986
(Da Comissão de Redação)

Redaçào final do Projeto de Resolução
1986.

n9

251, de

Relatar: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 251, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Parâ de Minas (MG) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
161.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de setembro de
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N9 995. DE 1986
Redação· final do Projeto de Resolução n"' 251, 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•
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Pará de Minas , Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
161.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 í:: a Prefeitura Municipal de Parâ de Minas,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 161.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Deserivolvimento Social - F AS,
destinada à Canalização do Ribeirão Paciência, nõ· Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
· ·
- ·· O SR. PRESIDENTE (Hélio Gudiõs) ...:.: Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Senhores 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 de urgência para a
Mensagem n"' 408, de 1986, pleito da Prefeitura Municipal de Valinhos, do Estado de São Paulo.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Passa-se à apreciação da matéria que depende de parecer das Comissões de Economia, Constituição e Justiça e
de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~> 408, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeítura Municipal de Valinhos (SP) que
objetiva contratar junto à Caixa Econ53mica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operaÇão de
crédito:
Car~Jcteristicas da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de V alinhos
2.1 Localização (sede): Rua Antonio Carlos, 301Valinhos- SP
2. Financiamento
2.1 Valor; equivalente, em cruzados, a até 58.020,00
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de Ambulatório Geral.
Considerando çs aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimetno Socia1 - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 252, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Muirlcipill de ValiiilioS (SP)·
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP),
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 correspondente, em cruzados, a 58.020,00 OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de Ambulatório Geral.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n"' 252 que autoriza a Prefeitura
Municipal de Valinhos (SP) a c-ontratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00
OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE- Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 408, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 OTN, destinado a financiar a implantação de Ambulatório Geral.
O pedido de autori~ação foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 211 da Resolução n~> 93, de 1976, do
~Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observâncla dos limites frxados no artigo 21' 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 píoposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Solicito ao
nobre Senador Amir Gaudêncio o parecer da Comissão
de Municípios.
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O SR. AMIR GAUDtNCIO (PFL- PB. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~> 252·, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 OTN, destinada à
implantação de Ambulatório Geral.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalide, juridicidade e técnica legislati-

va.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pela acolhfmento do pleito, nos termos· do proposto
pela Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são favorã.veís. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo
Sr. 1~>-Secretârio.

E lido o seguinte

PARECER
N• 996, de 1986
(Da Comissão de

Reda~iio)

Redação final do Projeto de

Resolu~ão n9

252, de

1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redaçãQ fin~l do Projeto de
Resolução n9 252, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. ·- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N• 996. DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 252, 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 Vlllinbos, Estado de São Paul(), a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:

ArL 1~> E a Prefeitura Municipal de V alinhos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n9 93, de ll de outubro de 1976, alterada pela de n9 140,
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente,· em cruzados, a 58.020,00 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 implantaçã.o. çie Ambulatório Geral, no Município.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,
O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiroS,'f- Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavr~. encerro a discus~

são_
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Em votação o projeto.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -A Presidên~
cia convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às
17 horas e 45 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'i' 243, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, que autoriza o saque dos depósitos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, para pagamento de
anuidades escolares e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 291 a 294, de 1986, das Comissões:
-de Constitui~;ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, contrário;
-de Educação e Cultura, favorável; e
-de Finanças, contrário.

-l-

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 243, DE 1979

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 46, DE 1980

(Tramitando em conjunto com o PrOjeto de Lei do Senado n'i' 46, de 1980.) --

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 243, de 1979.)

Ata da
4~

268~J

Setembro de 1986

'

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 46, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montoro, que permite aos assalariados a utilização de
FGTS para o custeio de curso superior feito pelo próprio
interessado ou por seus dependentes, tendo
PARECERES, sob n9s 289 a 293, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j urididdade;
-de Legislação Social - 19 Pronunciamento: Solicitando audiência junto ao Poder Executivo; 29 Pronuncia~
mento: contrário;
-de Educação e Cultura, favorável; e
-de Finanças, contrári"o.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 mlnutos,)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
-

EXTRAORDINÃRIA -

Presidência do Sr. Hélio Gueiros
ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice MíchilesRaimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena
- Amir Gaudêncío - Maurício Leite- José Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado-- Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José lgnâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira -José FrageUi- Saldanha Derzi- Enéas Faria- Arno Damiani -Ivan Bonato- Carlos Chiarelli
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo números regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos- ti'ãbalhos.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 479, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 417, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Salvador- BA.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. -Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 480, de 1986

O SR. PRESIDENTE (Hélío Gueiros) -

Passa-se à:

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 243, de 1979, de autoria do Senador
Orestes Quércia, que autOriza o saque dos dejjósitos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para
pagamento de anuidades escolares e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 291 a 294, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, contrário;
- de Educação e Cultura, favorável; e
-de Finanças, contrário.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai ao Arquivo.
E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 243, de 1979
Autoriza o saque dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagamento de anuidades escolares, e dá outras providências.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 420, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Marabã (PA).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

O CongressO NaCional decreta;
ArL 19_ Independentemente do disposto nos artigos
89 e 10 da Lei n9 S. 107, de 13 desetembro de 1966, o empregado optante pelo regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço é autorizado a utilizar a sua conta vinculada, para pagamento de anuidades de escola de nível
superior em que ele efou seus dependentes estiverem
comprovadamente matriculados.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiro11)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia,

Parágrafo úníco. A utilização de que trata este artigo
serã permitida uma vez por ano, cabendo ao Banco Na-

cional da Habitação (BNH) baixar as instruções necessárias à efeti_vação do saque na conta vinculada do empregado.
ArL 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Item 2:

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n'1 243, de 1979)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 46, de 1980, de autoria do Senador
Franco Montara, que permite aos assalariados a
utilização de FGTS para o custeio de curso superior
feito pelo próprio interessado ou por seus depen·
dentes, tendo
PARECERES, sob n9s 289 a 293, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e j uridicidade;
- de Legislação Social - 1~> Pronunciamento:
Solicitando audiência junto -ao Poder Executivo; 29
Pronunciamento: contrário;
-de Educação e Cultura, favorável; e
-~e Finanças, contrário.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto vai ao Arquivo.
E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 46, de 1980
Permite aos assalariados a utilização do FGTS
para o custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dependentes.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 19 O art. 89, da Lei n9 5,107, de 13 de setembro
de 1966, passa a víger com as seguintes alterações:
"Art. 89

11- .............................~·······
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f) para o pagamento de anuidade de instituição
de ensino superior, frequentada pelo empregado,

por sua esposa ou filhos.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras b, c e r, do
item II deste artigo."
Art. 29 O Poder Executivo, ouvindo o Banco Nacional da Habitação, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiro"s) --Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n<J 479 de urgência
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 417, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Salvador (BA).
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 à Comissão de Economia,
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem n• 417/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberaç_ão do SenaçiQ_ Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Salvador (BA) que ob~
jetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenw
volvimento Social - FAS, a seguinte operação de crédi~
to:
Características da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Salvador
1.2 Localização (sede): Solar Boa Vista Engenho Ve~
lho de Brotas Salvador-BA
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 412.653,33
OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de Sistema de Macrodrenagem da bacia do rio Camurujipe. (Trecho: Posto MataripejCosta Azul).
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o· saldo reajustado de acordo com índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
2.6 Garantias: Vinculação. de parcelas do Imposto
s-obre Orculação de Mercadorias - ICM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 3.642/86,
de 3 de julho de 1986.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caíxa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 253, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador
(BA), a contratar operação de crédito no valor corM
respondente, em cruzados, a 412.653,33 OTN.
O Senad·o Federal resolve:
Artigo 19 É a Prefeitura Municipal de Salvador, Es-tado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n~
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
412.653,33 OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ::_ F AS, destinada à implantação de
Sistema de Macrodrenagem da bacia do rio Camurujipe.
Artigo 2~ Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
~ o parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~ 253, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a412.653,33
OTN, para o fim que especifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da ComisSão de Constituição
e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~ 417, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Sal~
vaor (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados a 412.653,33 OTN destinado a
financiar a implantação de sistema de macrodrenagem
da bacia do rio Camurujipe.
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 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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jJ.lridiç_idade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir o parecer da Comissão de Município-s.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
emitír parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 253 de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 412.653,33 OTN, destinada
à implantação de sistema de drenagem da bacia do rio
Camli.rujipe, naquele Município. -- A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos fmanceiros, a qual con-cluiu pelo _presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 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 aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanencer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matériã vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESlDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. !~-Secretário.
Ê lido o seguinte

PARECER
N• 997, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n~ 253, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 253, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-
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nicipal de Salvador (BA) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 412.653,33
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso - Relator - Dias Macedo.
ANEXO AO PARECER N' 997, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 253, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N'

, DE 1986

Autoriza a Prereitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 412.653,33 Obrigações do Tesouro ~acional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de
II de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140,
de 5 d~ dezembro de l985, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 412.653,33 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
jurito à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de Sistema de Macrodrenagem da bacia do rio Camurujipe (Trecho: Posto
MataripejCosta Azul), no Município.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hêlío Gueiros) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se
ágorã ã apreCfãÇãO -do Requerimento n~ 480, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 420, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Marabá (PA).
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados._ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria que foi despachada às Comissões de Economia,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)_- Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio para proferir o
parecer da Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir- parecer.)

Com a Mensagem n9 420/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Marabá (PA) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
Características da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Marabá/PA.
i.2 Localização (sede): Centro Administrativo Municipal 68.500- Marabá/PA.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 44.779,48
OTN.
2.2 ObjeÜvo: obras de Infra-estrutura Urbana.
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amortização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
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2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistetha SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuaiS:
1986- CzS 240.044,76
1987 - CzS 244.539,22
1988 - Cz$ 584.085,37
1989- Cd 563.707,10
1990 - CzS 543.328,83
1991 - CzS 522.950,56
1992 - CzS 502.572,29
1993- CzS 482.194,02
1994- Cd 461.815,75
1995- Cd 441.437,48
1996- CzS 421.059,21
1997 - CzS 400.680,95
1998 - CzS 380.302,68
1999- CzS 359.924,41
2.7 Garanttas: vinculação de parcelas do TCM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n"' 6.772, de
21 de maio de !985.
Considerando o.s aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento.da Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 254, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marabá (PA)
a contratar operacão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 44.779,48 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Marabá (PA)
nos termos do artigo 21' da Resolução n~" 93, de ll~I01976, alterada pela Resolução n~' 140, de 5-12~1985, ambas, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
44.779,48 OTN, junto à Gl.ixa Econômica F~deral, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
ArL 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O púecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nl' 254, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Marabá (PA)- a contratar operação de
crédito no valor c-orrespondente, em cruzados, a
44.779,48 OTN, para o fim que especifica.-Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do SenadQ_Fed_eta.l, como conclusão de seu
Pareer sobre a Mensagem n' 420/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Marabã (PA) a contratar empréstimo-nO V3.1or correspondente, em cruzados, a 44.779,48 OTN, junto à Caixa
EconômiCa Federal destinado a finB.ncíar obras de infraestrutura urbana.
O pedido de- autorizaÇã_o_ foi fârlnulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução nl' 93; de 1976, e
Resolução nl' 140/85, do Senado Fed_eta_l, implicando,
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por conseguinte, a não observância 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 - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foí elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, me_recendo, p-or isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Fe-rreira, para proferir o parecer da Comissão de Munictpios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores, sob
exame o Projeto de Resolução n<? 254, de 1986, de autoria
da Comissão de Economia do Senado Federal, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Marabâ- PA a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 44.779,48 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, destinada a obras de infra-estrutura urbana.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucinalidade, juridicidade e técnica legislati-

va.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanísmo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passawse à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçãº.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo
Sr. !~'-Secretário.
Ê lido o seguinte

ANEXO AO PARECER N• 998, DE 1986
Rcdacão final do Projeto de Resolução n'i' 254, 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 Municipal de Marabâ, Estaw
do do Pará, a contratar opera~ão de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 44.779,48 Obrigacões do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l~' 1:. a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado
do Pará, nos termos do artigo 2~' da Resolução nl' 93, de
li de outubro de 1976. alterada 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 44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa EGonômica Few
dera.I. esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada a obra~ de
infra-estrutura urbana, no Município.
Art. 21' Esta Resolução entra, em vigor na data de
sua publicaç1ío.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --A Presidên~
ela convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
I 8 horas e 5 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~> 141, de 1979-Complementar;-do Senador Orestes
Quércia. introduzindo alteração na Lei Complementar
n 9 25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece critério e limites para a fixação da remuneração dos vereadores",
tendo
PARECER, sob n9 857, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, faVorãvel- vencido o Sena~
dor Helvídio Nunes.

PARECER
N• 998, de 1986

-2-

(Da Comissão de Redaçiio)
Redação final do Projeto de Resolução n~' 254, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 254, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marabá/PA a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 44.779,48
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Dias Macedo.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 184, de 1981-Complementar, de autoria do Senador Itamar Franco, que dá nova redação aos dispositivos
que menciona na Lei Complementar nl' 5, de 29 de abril
de 1970, tendo
PARECER, sob n' 685, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela c-onstitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4 minutos.)
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Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. Hélio Cueiros
ÁS 18 HORAS E 5 MINUTOS. AC/JA.\1-SE PllESESTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice rvlichdesRaimundo Parente- Hélio Guelras- Hclvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoucyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir GaudCndo - Maurício Leite- Jose Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Ma(.;hãdo- CirloS Lyr·a-=
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- A !ao r Coutinho
- Luiz Viana- José lgnácio Fe .. rcira- Amaral Peixoto - Jamil Haddad- Mata-Mact.udo- Murilo Budaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito"
Ferreira- José Frugelli- Saldanha J)erzi- Enéas Faria - Arnor Damiani - Ivan Bonato- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros} - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senador_es~
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
!'?-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
No 481, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aiínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 345, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura M-unicipal
Governador Celso Ramos - SC.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

de

REQUERIMENTO
No 482, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento lrüet-nO, p3ra -a Mensagem n"' 415, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Lagoa
da Prata- MG.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Cueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os requedmentos lidos serão apreciados apôs a Ordem do Dia, na
forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n"' 141, de 1979-complementar, do Senador
Orestes Quércüi,-- inTroduzindo alteração na Lei
Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, que"estabdece critérios e limites para a fixação da remuneração dos vereadores", tendo
PARECER, sob n' 857, de 1980, da Comíssão
-de Constituição e Justlça, pela constitucionalidade, Juridicidade e, no mérito, favorável- vencido o Senador Helvídio Nunes.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScussão.
Encerrada a discussão, passa-se à apreciação da matéria que, nos termos do inciso li, letra a do art. 322 do
Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta _da c_ompOsição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.

Teildo hllvido, porém, acordo entre as Lideranças, a
matéria será submetida ao Plenário, simbolicamente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senri.dores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

c) os membros do Poder Legislativo que hajam
perdido os mandatos pelos motivos referidos no artigo 35 da Constituição;
d) os que, por ato de improbidade na administração pública direta ou indireta, ou na particular,
tenham sido condenados à destituição de cargo,
função ou emprego, em virtude de sentença judicial,
transitada em j~..dgado, ou mediante processo administrativo em que se lhes haja assegurado ampla defesa;
e) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis;
f) os que estejam privados dos direitos políticos
enquanto perdurar a sanção;
g) os que tenham comprometido, por si ou por
outrem, mediante ab_us_o do poder econômico, de
atei de corrupção ou de influência no exercício de
cargo ou função da administração, direta ou iildireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de eleição;
h) os que tenham tido os seus bens confiscados
por enriquecimento ilícito;
i) os condenados em processo criminal, enquanto não reabilitados, cuja sentença implique em incapacidade temporária para investidura em função
pública;
j) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam
sendo objeto de liquidação judicial ou extrajudicial,
hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à
respectiva decretação, cargo ou função de direção,
administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;"

O projeto vai à Comissão de Redaçào,
E o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 141, de 1979 -

Complementar

Introduz altcracão na Lei Complementar n" 25, de
2 de julho de 1975, que "estabelece critérios e limites
para a fixação da remuneração dos vereadores".

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 O art. 9>' da Lei CQmplementar n"' 25, de 2 de
julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9~> A população do Município será aquela estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geograna e Estatfstica (IBGE), que fornecerá por
certidão, quadrienalmente, os dados às Câmaras
M uniclpais.''
Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Sena"d0-n9 184, de 1981- Coinplementar, de autoria do Senador Itamar Franca, que dá nova redação
aos dispositivos que menciona da Lei Complementar n"' 5, de 29 de abril de 1970, tendo
PARECER, sob n~' 685, de 1983, da Comissão
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade, jurididdade e, no mérito, favoráveL

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à apreciação ái matéria que, nos termos do inciso II, letra a do art. 322 do
Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, porém, acordo entre as Lideranças, a
matéria será submetida ao Plenário, simbolicamente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.._ (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de_Redação.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENÁDO
No 184, de 1981 -

Complementar

Dá nova redaçào aos dispositivos que menciona da
Lei Complementar n" 5, de 29 de abril de 197~.

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 São revogados as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se à
apreciação do Requerimento nl' 481, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem nl' 345, relativa a pleito da
Prefeitura de Governador Celso Ramos - SC.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada
às Comissões de Economia, Constituição e Justiça e de
Municípios.
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 a Mensagem nQ 345, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de G'?vernador Çel_so
Ramos (SC) que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS a operação de
crédito:

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' O item I. do artigo ]I', da Lei Complementar
n.,.. 5, de 29 de abril de 1970, passa a vigorar com a seguinte redução:

Características da opera~ào:
Proponente
1.1 Denominação: Municfpío de Governador Celso
Ramos
1.2 Localização (sede): Praça 6 de novembro, I 88. !90 - Governador Celso Ramos- SC.
-

"'Art. I~' São inelegíveis:
I - para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistáveis;
b) os que não estejam filiados a partido político
que atenda aos preceitos da legislação específica;

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 19.999,17
OTN.
2.2 Objetivo: Obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos Para éoleta de lixo.

1.
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2.3 Prazo: Carência: até 2 (dois} anos. Amortização:
I O (dez) anos,
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimes-

em

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado
100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financianlerito serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado,
2.6 Condições de amortização: o saldo devedor serâ
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveís no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 - CzS 8l.91l,09
1987 - CzS 109.214,78
1988 - CzS 201.567,73
1989 - CzS 285.729,57
1990- CzS 274.808,09
1991 - CzS 263.886,61
1992- CzS 252.965,13
1993 - CzS 242.043,65
1994- CzS 23l.l22,18
1995 - CzS 220.200,70
1996 - CzS 209.279,22
1997 - CzS 198.357,74
1998 - CzS 95.083,31
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas d_o ICM.
2.8 DispositivOs legais: Lei Municipal n~' 54, de 2110-85.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 255, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos (SC) a contratar operação de crédito no
~~-correspondente, em cruzados, a 19.999,17
O Senado Federal resolve:
Art. !9 ~ a Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos (SC}, 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~
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
19.999,17 OTN, junto à Caixa Económica Federal esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao D~en
volvimento Social - F AS, destinado a obras de infraestrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio GueiiOSJ- O parecer
da Comissão de economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 255, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Governador Celso Ramos (SC) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em Cruzados, a 19.999,17 OTN, para o fim que especifica.
Conced_o a palavra ao nobre senador Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.

O SR. NlV ALDO MACHADO (PFL - PE - Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente:
O presente Projeto de Resolução,_ da Comissão de
Economia, n9 255, do Senhor Presidente da República,
autorizando a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 OTN, destinado a financiar obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n'i' 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
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 proveniente~ do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi-elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáVeis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir o parecer d~ Comissão de Municípios.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 255, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Gover~.
nadar Celso Ramos a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 OTN,
destinada à obras de infra-estrutura Urbana e aquisição
de equipamentos para coleta de lixo.
A matéria fÕi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronuncioU-se
pelo encaminhamento favorãvei, no que tange aos aspectos de economicidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pela 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 municípios brasileiros, em face da concentração_ das receitas
tributárias a nível de União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs- Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. til-Secretário.
E lido o segUinte

PARECER
N• 999, de I986
(Da Comissão de Redaçâo)

Redaciio final do Projeto de Resolução nll 255, de
1986.
Relator: Senador Alaor Coutinho
A COmissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~ 255, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municípãl de Governador Celso Ramos (SC}, a contratar
--operação de crédito_no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Alaor Coutinho
(Art. 90) Relator - Amir Ga"udêncio (art. 90).

ANEXO AO PARECER N• 999, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 255, 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 N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 t a Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, nos termos do
artigo 29 da Resolução nll 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana e aquisição de eqllipamentos para coleta de lixo, no
Município.
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 discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada~

o_ projeto

aprovado vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 482, de urgência, tido no
Expediente, para a Mensagem n9 415, relativo a pleito da
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG).
Em votação o requerimento.
Os Senhores 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,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solícito 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-a Mensagem n9 415/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Munici.Dal de Lagoa da Prata (MG)
que objetiva contratar junto à Caixa E:conõmica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De·
senvolvimento Social - F AS, a seguinte operação:
Características da operação:
1. Proponente
l.l Denominação: Município de Lagoa da PrataMG
1.2 Localização (sede): Rua Joaquim Gomes Pereira, 825 Lagoa da Prata - MG
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 40.488,39
OTN.
~-2 Objetivo: Ampliação da rede de esgoto.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
lO (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últímo dia de cada trimestre civil, prevendo-se QS seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS 105.255,00
1987 - CzS 252.856,00
1988- CzS 252.856,00
1989- CzS 360.555,00
1990- Cz$ 667.849,00
1991- CzS 642.563,00
1992-CzS 617278,00
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1993- CzS 591.993,00
1994 - CzS 566.706,00
1995 - CzS 541.421 ,00
1996- CzS 516.135,00
1997- Cz$ 490.851,00
1998- CzS 465.566,00 1999- Cz$ 332.580,00
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de_ Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 236/85, de
31 de dezembro de 1985,
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Concluímos, pelo acolhimento da Mensagem, rios termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 1,56, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG) a contratar opera~ão de crédito no nlor correspondente, em cruzados, a 40.488,39 OTN.
O Senado Federal resolve:
Artigo {9 Ê a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG) nos termos do artigo 29 da Resolução n993, de
onze de outubro de mi.l novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.488,39
OTN, à Caixa Económica Federal, esta na_ qualidaç:le de
gestora do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado a ampliação da rede de esgoto.
Artigo 29 Esta reso_lução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer
da Comissão de Economia concl~i pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 256, que autoriza a· Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata (MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em Cruzados,
a 40.488,39 OTN, para o fim que especifica:.
Solicito ao nobre Seaador Nivaldo Machado, o parecer da Comissão _dt:_Çonstituição e Justiça.
O SR. NJVALDO MAC!iADO (PFL - PE. Para
emitir parecer.) . . . .:. Si"; FreSidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de Resolução, da Comissão de
Economia d_Q_ Senado Federal, como conclusão de seu
parecer sobre a Mensagem n9 415/86 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Lagoa da Prata (MG) a contratar empréstimo no valor
correspondente, em cruzados, a 40.488,39 OTN, destillado a financiar a ampliação da rede de esgoto.
O pedido de autoriz_ação foí formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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 provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis a espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~iva.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) _- So_l_icito_ 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 256, de 1986, de
-autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Lagoa
da Prata (MG) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 40.488,39 OTN, destinada à ampliação de rede de esgoto.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
nó que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu 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 aspectoS- de constitucionalidade, juridiçidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pela acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeíra aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível de União, e ser o institUto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os p-rogramas de trabalho.
E o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pareceres são faVoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pillavra, encerro 'a-_ discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pimnancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)-=... Sobre a mesa, parece-r da Comissão de Redação que vai ser lido pelo
Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, a contratar opera~ão de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
40.488,39 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 daResolução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pela
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.488,39
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 ampliação da rede de esgoto, no Município.
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 discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
. O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -A PresidênCia convoca os Sts. Senadores para outra sessão extraordinári~ a realizar-se hoj~, às 18 horas e 35 minutos, com
a segumte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em segundo turno, do projeto de lei da câmara .n? ~189, de 1985 (n? 5.465/85, na casa de origem),
qu~ d1spoe .sobre a criação e extinção de cargos na secreta na do Tnbunal Regional do Trabalho da quinta região
e dá outras providêncías, tendo
sõ~~RECERES, sob n?s 3 (3 e 314, de 1986, das cernis-

N• 1.000, de 1986
(Da Comissão de

Reda~ão)

Redação final do Projeto de
1986.

Resolu~ão

n9 256, de

Relator: Senador Alaor Coutinho
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 256, de 1986, que autoriza a PrefeitUra Mun~cipal de Lagoa da Prata (MG), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
40.488,39 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Alaor Coutinho
(Art. 90), Relator- Amir Gaudêncio (art. 99).

- de ~eniçO Público Civil, favorável; e
-de Fmanças, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Helvldio Nunes.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n 9 63, de 1984, de autoria do Senador Albano
Franco, que dispõe sobre as letras comerciais tendo
sõ~~RECERES, sob n9s 29 a 31, de 1986, d~s comls-

ANEXO AO PARECER N• 1.000, DE 1986

. -:-.d~ Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
JUndtctdade, com emenda que apresenta de n9 1-CCJ·
-de Economina~ favorável ao projeto e à emenda.
Comissão de Constituição e Justiça; e

Redação final do Projeto de Resolução n? 256, de
1986.

- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

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

da.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) rada a sessão.

Está encer-

(Levafita-se a sessão às /8 horas e 35 minutos.)

Ata da 270\1 Sessão, em 18 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros

ÀS /8 HORAS E 35 MINUTOS, ACHiM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes

-Dias Macedo -Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Mauricio Leite- José Utbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Carlos Lyra-

Luiz Cavalcante- L ou rival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignãcio Ferreira -Amaral Peixoto -Jamil Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
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Ferreira - J osê FrageHi- Saldanha Derzi- Enéas FaM
ria- Arno Damiani- Ivan Bona to- Carlos Chiarelli
- Octávío Cardoso.
O SR. PRESIDENTE {Hélio Gueiros) - A--lista depresença acusa o comparecímento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimetntal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa iequerímentos que vão ser lidos pelo Sr.

19-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N' 483, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 296, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Hélio
Guciros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N' 484, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do -art. 371 alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 426, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Pedro
Leopoldo (MG).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986:- Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.
O SR. PRESiDENTE (Hélio di:ielTOsY- Os requerimentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia na
'
forma do Regimento Interno.
O SR. PRESID~NTE (Hélio Gudios) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Disciiss~:o, em segundo turno, do Projeto de Lei
da. CâJI!ara n9 1.89, de 1985 (n9 5.465/85, .i::ta Casa de
ongem), que dtspõe sobre a criação e extinção de
cargos na Secretaria do Tribunal Regionil do Trabalho da Quinta Região e dá ou_tras providências,
tendo
PARECERES, sob n'?s 313 e 314, de: 1986 das
Comissões:
'
-de Serviço Público Civil, favorãvel· e
-de Finanças, favorável, com voto v~ncido, em separado, do Senador Helvídio Nunes.

A matéria Constou da Ordem do Dia da sessão ex-

traord.iná~ia do dia 16 do corrente, tendo sido aprovada

em pnmetro turno.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N' 189, de 1985
(n'? 5.465/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta
Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente de
Pessoa.I da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Qumta Região, os seguintes cargos:
I.- no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
códtgo TRTS-DAS-100, 2 (dois) cargos de Secretãrio de
Turma:

I I - no Grupo-A.tividades de Apoio Judiciãrio, código TRTS-AJ-020, 93 (noventa e três) cargos de Técnico
Judiciário, código TRT5-AJ-021; 36 (trinta e seis) cargos
de Oficial de Justiça Avali~dor, código TRT5-AJ-022;
105 (cento e cinco) cargos de Auxiliar Judiciário, código
TRT5-AJ-023; 30 (trinta) cargos de Agente de Segurança
Judiciária, código TRT5-AJ~024 e 1 !4 (cento e quatorze)
cargos de Atendente Judiciário, código TRT5-AJ-025;
III- no Grupo-Outras AtivídadeS de Nível Superior,
código TRTS-NS-900, I (um) cargo de Médico, TRT5NS~90i; I (um) cargo de Enfermeiro, TRT5-NS-904; 2
(dois) cargos de Psicólogo, TRT5~NS-907; 2 (dois) car~
gos de Estatístico, TRTS-NS-926; 2 (dois) cargos de Assistente Social, TRTS-NS-930 e 1 (um) cargo de Bibliotecãrio, TRTS-NS-932;
IV -no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio,
código TRTS-NM-1000, 3 (três) cargos de Auxiliar de
Enfermagem, TRT5-NM-1001 e 5 (cinco) cargos de Telefonista, TRT5-NM-1044;
V- no Grupo-Artesanato, código TRT5-ART-700, 2
(dois) cargos de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, TRT5-ART-70l; 4 (quatro) cargos de Artífice de
Mecânica, TRT5-ART-702; 2 (dois) cargos de Artífice
de Eletricidade e Comunicações, TRT5-ART-703; 3
(três) cargos de Artífice de Carpintaria e Marcenaria,
TRT5-ART-704; e 5 (cinco) cargos de Artífice de Artes
Gráficas, TRT5-ART-706.
§ I'? A classificação dos cargos de que trata o inciso I
deste artigo far-se-â por deliberação do Tribunal, observadas as disposições legais pertinentes.
§ 2<:> Os cargos referidos nos incisos 11 a V deste artigo serão escalonados pelas clasSes das respectivas Cate~
gorias Funcionais, de acordo com a lotação fixada, observados os critérios legais e: regulamentares vigentes.
Art. 29 Ficam extintos 2 (dois) cargos de Contador,
TRTS-NS-924, 4 (quatro) cargos de Técnico em Contabilidade, TRTS-NM-1042, 2 (dois) cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, TRTS-NM-1006, 3
(três) cargos de Auxiliar de Artífice, TRTS-ART-709, e
72 (setenta e dois) cargos de Agente de Portaria, TRT5TP-1202, a partir da classe inicial e à medida que forem
vagando.
Parágrafo único. O preenchimento de 2 (dois) cargos
de Técnico Judiciário, TRT5-AJ~021, de 4 (quatro) cargos de Auxiliar Judiciário, TRT5-AJ-023, e de 77 (setenta e sete) cargos de A tendente Judicíái'íó, TRT5-AJ-025,
entre os criados pelo artigo anterior, fica vinculado à extinção dos cargos mencionados no caput deste artigo.
Art. 3<:> O preenchimento de cargos de Provimento efetivo do Quadro Permanente da Secretarià do Tribunal
Regional do Trabalho da Quinta Região far-se-â de acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho, observadas
as disposições do § 2<:> do art. 108 da Constituição
Federal.
_ _
Art. 4'? No corrente exercício somente poderá ser
pfe<!nchido 1/3 (um terço) dos cargos criados por esta lei
e no próximo exercício poderá ser provido mais 1/3 (um
terÇo) do total de cargos criados, ficando o saldo restante
para preenchimento no exercício subseqtl~nte.
Art. 5'? As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE {Hélio Gueiros) -Item 2:
Discussão, em primeíro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'? 63, de 1984, de autoria do Senador Al·
bano Franco, que dispõe sobre as letras comerciais,
tendo
PARECERES, sob n"'s 29 a 31, de 1986, das Comissões:
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade, com Emenda que apresenta de
n\" 1-CCJ;
- de Economia, favorável ao Projeto e à emenda
da Comissão de Constutição e Justiça; e
-de Finanças, favorável ao Projeto e contrário à
_ _emenda da Comissão de Constituição ~ Ju_stiça.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em-·v-õtãção o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Rcdação, a fim de ser redigido o venctdo, para o segundo turno regimental.
~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 63, de 1984
Dispõe sobre as Letras Comerciais
O Congresso Nacional decreta:
Art. l Q Ficam criadas as Letras Comerciais, titulas
de crédito ao portador a serem emitidos privativamente
por sociedades anônimas, com prazo de vencimento não
superior a 90 dias e cUja negociaÇão serã feita com desconto sobre o respectivo valor de resgate.
Art. 2'? A Letra Comercial é título quifoSrâfico, que
deverá conter, sob pena de não produzir efeito como le_tra,_ ,o_ seguinte:
- i~ a delioni.inação Letra Comercial;
II- a indicação, em cifra e por extenso, da soma a
pagar;
III - a promessa pura e simples de pagamento;
IV- a data, compreendendo o lugar, dia, mês por extenso e ano da emissão;
V- a assinatura do emitente;
VI - a indicação da data e do lugar onde o pagamento deve ser feito, presumindo-se, na sua falta, que a Letra
foi pciSsada no lugar onde deve ser paga.
§ l'? Aplica~se às Letras Comerciais, no que couber,
a legislação sobre Notas Promissórias.
§ 29 As Letras Comerciais são títulos executivos extrajudiciais, legitimando o pedido de falência.
§ 3'? Às Letras Comerciais não se aplica o disposto
no art. 17 da Lei n'? 4.728, de 14 de julho de 1965.
ArL 39 A negociação em bolsa ou no mercado de
balcão de Letras Comerciais não determinará, para sua
emitente. a condição de companhia aberta.
§ l'~' As Sociedades anónimas emitentes de Letras
Comerciais deverão registrar-se nas Bolsas de Valores
correspondentes ao lugar de sua sede, bem como naquelas dos Estados onde seus títulos forem negociados no
mercado.
§ 2'? Além do registro referido no parágrafo anterior,
deverão ser registradas nas Bolsas de Valores dos Estaw
dos, onde os títulos forem negociados no mercado, as
pró"ptias emissões das Letras Comerciais.
§ 3'1' O disposto no parágrafo J'? será dispensável
para as companhias abertas que mantiverem em dia seu
registro na Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4'? As bolsas de Valores estabelecerão, de modo
uniforme, as características dos registras referidos nos
parágrafos anteriores, podendo prescrever, de acordo
com as conveniências locais, requisitos mínimos de capital social, valor de emissão, índices de endividamento e
outras condições para que as Letras Comerciais possam
ser nelas negociadas, o que ocorrerá por meio de leilões
·competitivos a que poderão concorrer quaisquer instituições financeiras e demais entidades do sistema de distribuição de valores mobiliários.
§ 59 As companhias abertas e as que tiveram colocado emissão anterior na forma do § 41' poderão efetuar a
colocação direta de novas emissões junto aos investidores, desde que mantenham atualizados os dados dos registras de que trata este artigo.
§ 69 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá
as condições em que as companhias controladas, direta
ou indiretamente, por pessoas residentes ou domicialiadas no exterior, poderão colocar no mercado as Letras
Comerciais de sua emissão.
§ 7<:> É vedada a emissão de Letras Comerciais pelas
~gciedades anô11imas proibidas de emitir debêntures.
Art. 4'? O § 19 do art. 177 dQ_ Código Penal fica acrescido de um item V, com- a- seguinte redação,
renumerando~se os demais:
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V- Os administradores que promoverem a
emissão de Letras Comerciais ou sua colocação no
mercado em desacordo com disposição legal."

Art. 5"' Não se aplicam aos rendimentos das Letras
Comerciais as vedações do Decreto n9 22.626, de 7 de
abril de 1933.
Art. 6"' Os créditos decorrentes de Letras Comerciais não pagos no vencimento ficarão sujeitos, a partir
dessa data, à correção monetária i"gual à das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, calculada nos termos
do art. 5"' do Decreto-lei nQ 2.072, de 20 de dezembro de
1983 e a juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário.
E a seguinte a emenda aprovada
EMENDA N• 1-CCJ
DêMse ao§ 49 do art._3_'>' do projeto a seguinte redação:
"§ 4'>' As Bolsas de Valores estabelecerão, de
modo uniforme, as características dos registras refeM
ridos nos parágrafos anteriores, devendo prescrever,
de acordo com as conveniências locais, requisitos
mínimos de capital social, valor de emissão, índice
de endividamento e outras condições para que as
Letras Comerciais possam ser nelas negociadas, ·o
que ocorrerâ por meio de leilões competitívos a que
poderão concorrer quaisquer instítuiç;ões financeiM
ras e demais entidades do sistema de distribuição de
vaiares mobiiiári_o__s_.:•
O SR. PRESIDENTE (Hélio Queiras) - PassaMse à
apreciação do Requerimento n'>' 483/86, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n'i' 296, relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grande.
Em votação.
Os Srs. Senadores que -o- api'Ovam, quei~~m permaneM
cer- sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passaMse à apreciação da
matéria que foi despachada às Comissões de Economia,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Amir Gaudêncio o pareCer
da Comissão de Economia.
O SR. AMI R GAUDl!:NCIO (PFL- Pll. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem n'i' 296, o Senhor Presidente da ReM
pública submete à deliberação do Senado ~ederal pleito
da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) que
objetiva contratar junto à Caixa Econô_mica Federal a
seguinte operação de crédito:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Campina Grande
1.2 Localização (sede): Av. Rio Branco, 304 .5&.100 M
Campina GrandefPB
2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 78.137,00
OTN.
2.2 Objetivo: Recuperação e ampliação da rede escoM
lar.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortizãção: 12
(doze) anos.
__
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimesM
tralmente, sendo _o saldo devedor r~ustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: O financiamei:tto será líM
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 trimesM
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíVeis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo--se os seguintes dispêndios anuais:
1986 - CzS 167.573,38
1987- CzS 307.632,12
1988 - Cz$ 307.632,12
1989 - Cz$ 327.573,76
1990 - CzS 715.556,63
1991 - CzS 689.920,62
1992 - CzS 664.284,61
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1993 - Cd 638.648,60
1994 - Cz$ 613.0!2,59
1995 - CzS 587.376,58
1996- Cz$ 561.740,57
1997- Cz$ 536.104,56
1998- Cz$ 510.468,55
1999 - Cz$ 484.832,54
2000- CzS 459.196,53
2001 - CzS 110.793,50
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n'i' 1.050, de
10-83.

7~

Consider_ando os aspeCfos soCial, ecOnô-rriícófinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, seM
gundo à Caixa Económica Federal, enquadrandoMse nas
nonnas operacionais do Fundo de Apoio ao DesenvolviM
menta Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da MensaM
,gem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 257, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande (PB) a contratar opera~ào de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 74.137,00 01N.
O Senado Federal resolve:
Art. {'i' É a Prefeitura Municipal de Campina GranM
de (PB), nos termos do § 2'>' do artigo 2'>' da Resolução n'i'
93, de 1976, alterada pela Resolução n'i' 140, de 1985, amM
bas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
-78.137,00 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenM
volvimento Social ~ F AS, destinada à recuperação e
ampliação da rede esc_olar, daquele Município.
Art. 2'i' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Ê- o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n'>' 257, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campina Grande (PB) a contratar opeM
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 74.137,00 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Afonso Sancho 9 parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. 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 n"' 296/86, do Senhor PresiM
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Cã.mpihhã Grande- PB a contratar empréstimo rio-vaM
lar correspondente, em cruzados, a 78.137,00- OTN,
destinado a financiar a recuperação e ampliação da rede
escolar, daquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos
preceituados no § 2'i' do artigo 2'i' da Resolução n'>' 93, de
1976 alterado pela Resolução n'>' 140, de 1986, ambas do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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 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·
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR._PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é
favorável.
- Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer
da Comissão de Municípios.
O sR. llENEDlTO FERREIRA (PFL - GO. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n'>' 257, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia, do Senado Federal,
que obj"etiva autorizar a Prefeitura Municipal de CampiM
:naCJrarrde (PB) a contratar operação de crédito no valor
corresporrdente, em cruzados, a 78.137.00 OTN, destina-
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da à recuperação e ampliação da rede escolar, daquele
Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativã.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 muM
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributáveis a nível da União, e ser o instituto do endiviM
damento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os pareceres são favoráveiS:
Completada a instrução da matéria, pasSã-se à discus-são do projeto. (Pausa.)
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a me-sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. 1'>'-Secretário.

E lido

o seguinte

PARECER

N• 1.001, de 1986
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n'>' 257, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apfesenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 257, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
78.137,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Amir Gaudêncio, Presidente- Nivaldo Machado, Relator- José Urbano.
ANEXO AO PARECER N• 1.001, DE 1986
RedaÇão final do Projeto de Resolução n"' 257, de
1986.
Faço sabe{ que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seM
guinte
RESOLUÇAO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
78.137,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos ~ermos do artigo 2'i' da ResoM
lução n'i' 93, de II de outubro de 1976, alterada pelaResolução n'i' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédiM
to no valor correspondente, em cruzados, a 78.137,00
Obrigações do Tesouro Nacional-OTN,junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
df?Stinada à recuperação e ampliação da rede escolar, no
Município.
Art. 2'i' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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Ata da 271\1 Sessão, em 18 de setembro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Hélio Gueiros
ÀS 19 HORAS E 05 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo -Afonso Sancho -Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano
- Gid Sampaio - Nivaldo Machado - Car!Q_S LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Mata Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi -- Enêas Faria - Arno Damiani -Ivan Bona to- Carlos Chiarelli
- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberto a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l~'-SecretâriO procederá à leitura do
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES
N•s I-003 e 1.004, de 1986
Sobre o Projeto de LeJ da Câmara n~' 19, de 1986 (n~'
6.701-B, de 1985, na Câmara dos Deputados), que udispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro Perma~
nente das Secretaria das Seções Judiciárias da Justiça Federal da Primeira Instância, e dá outras providências".

mo de referências, encontra respaldo legal no princfpio
da paridade consubstanciada no art. 98 da Carta Magna.
Quanto à-inserção da Gratificaç_ão de_ Representação
de Gabinete dentre aquelas funções que dão ensejo à
aplicação do art. 180 da Lei n<:>l.7ll, de 28 de outubro de
1952, e art. 2~> da Lei nl' 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
salienta, finalmente, que a medida encontra justificativa
no seu próprio conteúdo.
_
O Projeto de Lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados, com parecer favofável, à unanimidade, das Comissões Técnicas ouvidas.
Deve-se salientar, inicialmente, que as medidas alvitradas de reestruturação dos cargos mencionados são
coerentes com as diretrizes gerais para a classificação de
cargos, nos termos da Lei n<:> 5.645, de lO de dezembro de
1970, e regulamentação posterior. Não ferem o princípio
constitucional da paridade, expresso no art. 98 da Constituição e regulamentado dentro da Lei Complementar
n' lO, de 6 de maio de 1971.
A previsão de se levar para a aposentadoria a vantagem da Gratificação de Representação de Gabinete,
atendido o prazo de carência legal, é justa, tendo em visUI. a similaridade com outras vantagens, sujeitas à incidência previdenciâria e igualmente incorporáveis. O
aproveitamento dos encargos retribuídos por essa Graficação de Representação de Gabinete, para efeito de incorporação de parcelas (quintos) à retribuição dos aludidos funcionários, também é aceitável, em vista das peculiaridades do quadro de funções do _Poder judiciário, e
para se dar tratamento iqualitârio com o aplicado ao Supremo Tribunal Federal, pela Lei n~' 7.299, de 14 de
março de 1985.
_
_
Ã vista dessas considerações, entendendo não haver
nenhum empecilho ao acolhimento da matéria, votamos
favoravelmente à aprovação do PLC n~> 19, de 1986.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Nival~
do Machado, Presidente (eventual)- Jorge Kalume, Relator - José Urbano - Afonso Sancho.

PARECER No 1.003, DE 1986
(Da Comissão de Serviço Público Civil)
Relator: Senador Jorge Kalume
Trata-se Projeto de Lei, encaminhado pelo Presidente
da República à apreciação do Congresso Naciona, que
dá nova estrutura às CategoriaS Funcionais de Auxiliar
Juriciário, A tendente Judiciário e Agente de Segurança
Judiciária, do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, do
Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, confor·
me consta de Anexo.
Determina que as referências acrescidas às Classes Especiais dessas Categorías serão alcançadas pelos ocupantes de cargos da mesma classe, sem aumento de Seu número e mediante progressão funcional, observados QS li~
mites dos créditos orçamentários da Justiça Federal de
Primeira- Instâcia.
Prevê, ainda, que os funcionários que tenham exerCÍdo
encargos retribuídos por Gratificação de Representação
de Gabinete levam essa vantagem para a aposentadoria,
bem como incorporem à sua retribuição as parcelas referentes à chamada vantagem dos quintos, cumpridos os
prazos legais, nos termos do artigo 180 do Estatuto dos
Funcionários Públícos, com a redação dada pelo artigo
I<:> da Lei n"' 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e do artigo
2"' dessa mesma lei.
A justificação apensa assinala que a Proposição objetiva aplicar ao Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, das
Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de
Primeira Instância, o mesmo tratamento dado aos servidores do Supremo Tribunal Federal, através da Lei n'
7.299, de 14 de março de 1985.
Acrescenta que a Proposta, além de não a.lterar o número de cargos, em virtude de tratar apenas de acrésci-

PARECER No 1.004, DE 1986
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Jorge Kalume.
Trata-se de Proposição encaminhada pelo Senahor
da República, nos termos do artigo 51 da
Constituição Federal, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro Presidente do Conselho da
Justiça Federal.
-Na Casa de origem o Projeto obteve a{mJVã.ção, após
manifestação favorável das Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Público e de Finariças.
No Senado Federal, a Comissão de Serviçõ Público
pronuncio-se pelo acolhimento da providência, competindo a esta Comissão de Finanças examinar a matéria
sob o enfoque financeiro.
Trata-se de Proposição que tem por escopo estruturar
as Categorias Funçionais do Grupo-Ativídades de
Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias
das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância, mediante elevação do nível NM 30 (para NM
33) das referências finais da Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário.
As medidas sugeridas, em síntese,.c_onfoi:inam-se Com
os parâmetros funcionais adotados pelo Poder Executivo
e com osjã aprovados para o Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual manifestaramm-se favoravelmente à sua
aprovação os órgãos técnicos especializados nas duas
Casas do Congresso Nacional.
No que concerne às finanças públicas, nenhum 6bice
pode ser oposto à providênciã eÍn tela, levando-se em
conta,_ especialmente, que o artigo 4~> do projeto prevê
que as despesas decorrentes serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Justiça Federal de PrimeiPresident~

ra Instância, enquanto que.o artigo 21' manda observar
os limite~ dos respectivos créditos orçamentários.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do
Projeto.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Carlos
Lyra, Presidente em exercício- Jorge Kalume, Relator
- Amir Gaudêncio - Octávio Cardoso - Cid Sampaio
- Afonso SariCho - Hélio Gueiros - José Urbano Alaor Coutinho.

_PARECERES

N•s 1.005 e 1.006, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 20, de 1986
(N~' 6.549-B, de 1985, na Casa de origem), que "dispõe sobre a estrutura de categorias funcionais do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias
da Justiça Federal de Primeira Instância, e dã outras
providênciaS".
PARECER No 1.005, DE 1986
(Da Comissão de Serviço Público Civil)
Relator: Senador Jorge Kalume.
O presente Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo (Mensagem n' 486/85), visa alterar a eStrutura das
Categorias Funcionais de Técnico Judiciário e Oficial de
Justiça Avaliador, do Grupo-Outras Atividades de
Ap"Ciiõ Judiciário, do Quadro Permanente das Secretarias das Seções J udiciârias da Justiça de Primeira InstânR
cia.
Tem por objetivo a supressão da Classe "C" e das re_ferências NS-7 a 9 dessas Categorias Fuancionais, passando a ser a seguinte: Técnico Judiciário Código JF-AJ021, Classe Especial- Referência NS-22 a 25; Classe B
-Referências NS-16 a 21; Classe A- Referências NS10 a 15; ocorrendo o mesmo com a Categoria Funcional
de Oficial de Justiça Avaliador- Código JF-AJ-025.
Os funcionários integrii.iltes dessas Categorias funcionais serão posicionados nas Classes a que correspondem
a referências de que-são ocupantes. Suprimidas a Classe
C e suas referências na nova estrutura, posicionar-se-ão
na referência inicial da Classe "A" da respectiva Categoria FuncionaL Limita em 15% (quinze por cento) da lotação global o número de funcionárioS da Classe Especial.
A Proposição não altera o número de cargos das referidas Categorías Funcionais e as despesas correrão à
conta das dotações consignadas no Orçamento da Justiça Federal de Primeira Instância.
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do
presente projeto de Lei.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Nivaldo Machado, Presidente (eventual)- Jorge Kalume, Relator - José Urbano - Afonso Sancho.
PARECER No 1.006, DE 1986
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Jorge Kalume
O presente Projeto de Lei, de iniciativa do Sr. PresiR
dente da República, propõe nova estrutura para as categorias funcionais de Técnico Judiciário (Código JF-AJ-021) e Oficial Avaliador (Código JF-AJ-025), do GrupoAtrVídades de Apoio Judiciário (Código JF-AJ-020), do
quadro permanente das Secretarias das Seções Judiciárías da Justiça Federal de Primeira Instância. Prevê
que os funcionários integrantes das referidas categorias
funcionais serão posicionados nas classes (Especial, "B"
e ..A") a que correspondem as referências de que são
ocupantes, não poCI.i:ndo atingir a Classe Especial funcionários em número superior a quinze por cento da lotação
global da categoria, arredondada para a unidade subseqUente a fração acaso apurada.
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Na Justificação constante da Mensagem ao Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro-Presidente do Conselho da Justiça Federal esclarece que a medida se vincula
à supressão da Classe "C'' e das Referências NS-7 a 9
das categorias em tela, "a exemplo de medidas adotadas
pelo Excelso pretório e Egrégio Tribunal Federal de Recursos, em decorrência das Leis n'~s 6.959 e 7.107, de 25
de novembro de 1981 e 29 de junho de 1983, respectivamente". E aduz que a proposição, além de não alterar o
número de cargos das referidas Categorias Funcionaís,
"encontra amparo legal no princípio da paridade consubstanciado no art. 98 da Lei Fundamental".
O Projeto foi acolhido após a manifestação favor-ãvel
das ComiSsões de Constituição e Justiça, do Serviço
Público e de Finanças, vindo a esta Casa para ser apreciado em regime de urgência, competindo a esta Comissão de Finanças o exame da matéria sob o enfoque financeiro.
A esse respeito, assinala-se na Justificação retromencionada que a medida proposta independerã da abertura
de crédito suplementar. O Projeto prevê, aliás, que as
despesas resultantes correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeira Instância. Nada a obstar, portanto, relativamente a esse aspecto.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto em anãlise.
Sala das Comissões, em 18--de setembro de 1986 Carlos Lyra, Presi~ente em exercfcio - Jorg_e Kalume,
Relator - Amir Gaudéncio - Octávio Cardoso - Cid
Sampaio- Afonso Sancho- Hélio Gueiros- José Urbano - Alaor Coutinho.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr:
1~'-Secretãria.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
No 485, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 372, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Orleans- se.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1986.- Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N• 486, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 398, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Goiãs.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1986.- Alfredo Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros- Os requerimentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 184, de 1982, de autoria do Senador
Itamar Franco, que submete a prévia .ãitiõfíiação
legislativa a participação das Forças Armadas em
operação internacional, tendo
PARECERES, sob n's 492 a 495, de 1986, das
Com_i,<;sõe.!j:;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid:Jde 1!, no mérito, contrário;
-de Segurança Nacional, favorável, com emenda que apresenta _de ol' 1-CSN~
-de Relações Exteriores, favorável ao Projeto e
à Emenda da Comissão _de Segur_ança Nacional; e
-de Fin~nças, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerio a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p"ermanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o projeto ficam prejudicadas as emendas.
(Pausa.)
A matêria vai ao Arquivo.

E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 184, de 1982
Submete à prévia autorização legislativa a participação das Forças Armadas em operação internacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A participação das Forças Armadas em
qualquer operação internacional, isoladamente, em conjunto com forças de outros pafses ou integrando força
multinacional, será precedida de autorização legislativa.
Parágrafo único. O disposto no «caput" aplica-se inclusive quando a iniciativa couber a organização internacional da qual o Brasil seja membro.
Art. 29 O Poder Executivo submeterá ao Congresso
Nacional Exposição de Motivos justificando a necessidade da medida e explicando detalhadamente:
I - as negociações diplomáticas que precederam a iniciativa·
II_.: a situação social, política e económica da região
para a qual serão enviadas as tropas bem como os inte-re-sses estratégicos envolvidos;
III - o tamanho do contingente, a natureza das operações e o tipo de material a ser utilizado;
IV- os gastos estimados e respectiva fonte de custeio.
Art. 39 Será o Congresso Nacional informado mensalmente sobre a evolução da situação bem como sobre
as atividades desenvolvidas enquanto durar a operação.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Item 2:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 t 76, de 1984, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que autoriza a instituição da fundação memorial Israel Pinheiro e dá outras provldências, tendo
PARECERES, sob n'~s 881 a 883, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade,
-de Educação e Cultura e do Distrito Federal,
fa varáveis.
Discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-necer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia,
para o segundo turno regimental.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 176, de 1984
Autoriza a instituição da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' É o Governo do Distrito Federal autorizado
a instituir a Fundação Memorial Israel Pinheiro, pessoa
jurfdica de direito privado, com sede e foro na Capital
·
da, República.
§ }9 A Fundação a-dquirirá personalidade jurídica
com a inscrição, no· registro competente, dos seus atas
consticutivos.
§ 29 A Fundação reger-se-á por estatuto aprovado
pelo Governador do Distrito FederaL

Art. 29 A Fundação Memorial Israel Pinheiro terá
por objetivo a organização, conservação e divulgação do
acervo cultural referente à participação de todos quantos
hajam, de forma destacada, colaboração na idealização,
planejamento, formação e desenvolvimento da cidade de
Brasília e deverá homenagear, de forma indelével grafando os nomes dos pioneiros.
Art. 3'~ O Governo do Distrito Federal providenciará no sentido da instalação e funcionamento da Fundação a que se refere esta lei.
Art. 49 A Fundação Memorial Israel Pinheiro poderá dispor das seguintes receitas:
I - as que lhe sejam destinadas nos Orçamentos da
União e do Distrito Federal;
II - as doações e auxílios que lhe sejam atribuídos;
IH- as rendas provenientes de exposições e outros
empreendimentos culturais que promova dentro e fora
da Capital Federal.
ArL 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueircis) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n'~485 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 372, relativa a pleito da
Prefeitura Municipal de Orleans.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecíação da
matéria, que foi despachada à Comissão de Economia.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho, substituto_ eventual da referida Comissão, para relatar o parecer da Comissão de Economia.

O SR. AfONSO SANCHO (PDS- CE, Para proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 372, de 1986, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Orlenas-SC que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
Características da Operação:
1. Proponente
1. Denominação Município de Orleans/SC
1.2 LocaHzação (sede): Rua XV de Novembro, 12
OrleansjSC
2. Financiamento
2J Valor: equivalente, em cruzados, a atê 9.777,69
OTN.
2.2 Objetivo: implantação de galerias de águas plu- '
viais e calçamento.
2.3 Prazo: Carência; até 3 (três) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5.---CÜndiçõe.s de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- CzS
25.419,00;
1987 - CzS
61.064,00;
1988 - CzS
61.064,00;
1989 - CzS
87 .073,00;
19901991 1992 19931994199519961997 1998 1999 -

CzS

CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

161.283,00;
155.177,00;
149.070,00;
142.961,00;
136.856,00;
130.749,00;
124.643,00;
118.536,00;
112.430,00;
80.315,00;
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2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo de: Participação dos MuniCíj:)iõS ......:. FPM.

2.8 Díspositivos Legais: Lei Municipàl n9 714, de 253-85.
.

Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, euquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

mento Social - FAS._
___ _
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 259, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans-SC
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzadQs, a 9. 777,69 OTN.
O Senado Federal decreta:
Art. 1'~ :É a Prefeitura Municipal de Orleans- SC,
nos termos do art. 2~' da Res. nl' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 9.777,69 OTN, junto à Caixa EconõmiCa Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS destinado à implantação de
galerias de águas pluviais e calçamentos,
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresent?.<;ão do
Projeto de Resolução nl' 259,- que autoriza aPrefeitura
Municipal de Orleans (SC), a contratar oPeração de Crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69
OTN, para o fim que específica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para apreciar o projeto de resolução apresentado pela
Comissão de Economia, pela Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para proferir 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~' 372, de 1986, do Senhor
Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans - SC a contratar empréstimo no valor
correspondente, em cruzados, a 9. 777,69 OTN destinado
a financiar a implantação de galerias de águas pluviais e
calçamentos.
O pedido de autorização foi formUlado nos termos do
preceituado no artigo 21' da Resolução nl' 93 de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob- _
servância dos limítes fixados no art. 21' da Resolução nl'

62,

d~

1975, também do Senado Eederal, 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucfOnalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer é
favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sailcho,
para proferir o Parecer da Comissão de Municípios.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 259, de 1986, de
autoria da Comissão d~_E_con.Qmiª __d_o_S_enado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Orleans
- SC a contratar operaçãO de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69 OTN, destinada à implantação de galerias de águas pluviais e calçamentos.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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 empréstímo e a
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de ConstituiçãO e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favoráVel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatíva.
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Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeha aflitiva com que se defronta a maioria dos muniCípiOS brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Os pareceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de_Redação, que será lido pelo
Sr. 1~'-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 1.007, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1986.
.

n~>

259, de

Relator: Senador Octávio CardoS()

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 259, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans (SC), a contratar operação de crêdito
no valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69 OTN.
Sala de Re_unlões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardo..
so, Re~ator - Alaor Coutinho (art. 90)..
ANEXO AO PARECER N• 1.007, DE !986
Redação final do Projeto de Resolução nl' 259, de
1986.
Faço saber qui o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a segUinte

RESOLUÇÃO N9

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado
de Santa Catarina, nos termos do art. 21' da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nl'
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 9.777,69 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto_ à Caixa Económica
~ederal, esta_ na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação de galerias de ãguas pluviais e calçamento,
no Município.
Art. 2't Esta Resolução entra ern 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 discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.

0- SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) a~rcciação

Passa-se à

do Requerimento n<> 486 de urgência, lido no

Expediente, para a Mensagem n~> 398, relativa a pleito do
Governo do Estado de Goiás.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram permanecer
seritados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia
e de Constituição -e Justiça.
Solicito ao riobre senador Benedito Ferreira o parecer
da Comissão de Economia.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem nl' 398/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Goiás objetiva contratar ju_nto__!o_Ban_c9__do J?:_st_ado de Goiás S/A, este na qualidade de ageilie-finãflCeírõ_a_o Banco Nacfonal da Habi- ·
tação - BNH, a seguinte operação de crédito:
Características da operação
·
A - Valor: Cz$ 438.26I.I74,40;
B - Prazos: 1 - de carência: 32 meses; 2 - de amortização: 360 meses;
C- Juros:
BNH: 5% a.a., BEG~> 1% a.a.;
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: implantação de projetas
de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Goiânia.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças estaduais, constatou que o endividamento consolidado interno do r_eferido Estado apóia a realização do empréstimo, permanecerá contido nos limites fixados pelo artigo
2~> da Res. 62/75, parcialmente modificado pelo artigo 1<>
da Resolução nl' 93/76, todas do Senado Federal.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAM/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Estado de Goiás SfA Considera viável técnica, econômica e
financeiramente.
-- -AsSiirf sendo, concluímos pelo acolhimento da Merisagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 260, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CzS

438.261.174;40 (quatrocentos e trinta e oito milhões,
duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e quatro
cruzados e guarenta centavos).

O Senado Federal resolve:
Artigo 1~> E o Governo do 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 autorizado a contratar operação de crédito no valor de CzS
438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e quatro cruzados e quarenta centavos),junto ao Banco do Estado de
Goiás este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantação de projetas de ampliação de sistema de Esgoto Sanitárío de Goiânia, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo Processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de sua
public:ição. (Muito beml)
O SIC PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução nQ 260, que autoriza o Governo dci
Estado de Goiás a contratar operação de crêdito no valor de CzS 438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito
niilhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e
quatro cruzados e quarenta centavos), para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. OCT Á VJO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de ~eu
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Parecer sobre a Mensagem nY 398, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Goiás a
contratar emprêstimo no valor de Cz$ 438.261.174,40

(quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta
e um mil, cento e setenta e quatro cruzados e quarenta
centavos), destinado a financiar a imPlantação de projetas de ampliação do sistema de esgoto sanitário de Goiânia.
O pedido_de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2~', da Resolução nt 93, do Senado

Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fuados no artigo 29, da Resolução número
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 elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucimlalidade, jqridici_da,_Q_e e têcnica legislativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Hélio Guelras) - Qs pareceres são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permimecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueir_o_s) ---Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo
Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte.

PARECER
N• 1.008, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redaçiio final do Projeto de Resolução n9 260, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 260, -de 1986, que autoriza o Governo do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Setembro de 1986

Estado de Goiás a contrá~ar operação de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito
milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e
quatro cruzados e quarenta centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso,
Relator - Alaor Coutinho (art. 90).

_
Em votaçã_o o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.

ANEXO AO PARECER No 1.008, DE 1986

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
t 9 horas e 20 minutos, com a seguinte.

Redaç-ào final do Projeto de Resoluç-ão n9 260, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
, Presidente, promulgo a seguinte
eu,
RESOLUÇÃO N'

, DE 1986

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CzS
438.261.174,40 (quatrocentos e tr_in_t_a e oito mUhões,
duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e quatro
cruzados e quarenta centavos).
O Senado Federal resolve;
-Art. J9 E o Governo do Estado de Goiás, nos termos da Resolução n9" 93, de I I de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crê-dito no valor de Cz$ 438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e_ sessenta e um mil, cento e
setenta e quatro cruzados e quarenta centavos), junto ao
Banco do Estado de Goiás S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinada à implantação de projetas de ampliação
do sistema de esgoto sanitário de Goiânia, obedecidas as
demais condições estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 114, de 1982, de autoria da Senadora Eunice
Michiles, que dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos, tendo
PARECERES, sob n9s 19 e 20, de 1984, das Comissões:
-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece; e
-de Legislação Social, Favorável ao projeto e contrârío ao substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 182, de 1983, de autoria dos Senadores Alfredo Campos e Martins Filho, que acrescenta parágrafo ao
art. 61' da Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que
define a política nacional de cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, tendo
PARECERES, sob nos 156 e 157, de 1986, das Comissões:
-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que apresenta de n9 1 - CCJ; e
-de Legislaç-ão Social, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 16 minutos.)

Ata da 2721! Sessão, em 18 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. Hélio Guelras.

ÀS /9 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles Raimund-o Parente - Hélio GueiroS- Helv[dio Nunes
-Dias Macedo -Afonso Sancho -Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio - Maurício_ Leite - José Urbano
-Cid Sampaío- Nivaldo Machado- Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto - J amil Haddad - Mata Machado - M urilo Badaró - Alfredo Campos - SeverO Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria - Arno Damiani -Ivan Bona to~ CarlQs_C_hiar~lli _
- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOSSfOS-ffã.lialffos;
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1'1-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 487, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do a,rt. 371, alínea
b, do R.egimen~o Interno, para a Mensagem nQ 406, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Paulista (PE).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

REQUERIMENTO
N• 488, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 418, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura MuniCipal de Morro
do Pilar (MG).
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --Os requerimentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia, na.
forma do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
}9-Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO
N• 489, de 1986
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei da Câmara nl' 19, de 1986 (n9
6.70 l /85, na Casa de oiigem), que dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da Justiça
Federal de Primeira Instância, e dá outras providências,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão s_eguinte,
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Gueiros,
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REQUERIMENTO
N• 490, de I986
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e-prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei da Câmara n"' 20, de 1986 (n"'
6.549/85, na Casa de origem), que dispõe s_obre a estru-

tura de Categorias Funcionais do Grupo~Atividades de
Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias
das Seções Judiciádãs da Justiça Federal de Primeira
Instância, e dá outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Hélio_
Gueiros.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de; Redação, a fim de serredigido o vencido para o segundo turno regimental.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 182, de 1983
ACrescenta parágrafO ao art._ 69 da Lei n" 5.?64, de
16 de dezembro de 1971, que define a política nacio-

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Aprovados
os requerimentos, as matérias a que se referem figurarão
na Ordem do Dia da próxima sessão.
Passa-se à:

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, ein primeir-o turno, do Projeto -de Lei
do Senado n"' 114, de 1982, de autoria da Senadora
Eunice Michiles, que dispõe sobre licença especial
para a empregada adotante _de menor de_2 (dois) a-_
nos, tendo
PARECERES. sob n"'s 19 e 20, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, nos termos de substit_utivo que
oferece; e
-de Legislação Social, favorável ao projeto e
contrário ao substitutivo da Comissão de Cons_t_ituição e Justiça.
Em discussão o projeto e seu substitutivo, efri pri"nieitcf
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Votação do projeto, que tem preferência regimentãl.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimentaL

t o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 114, de 1982
Dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' A empregada adotante de criança atê 2
(dois) anos de idade tem direito a licença, sem prejuízo
dos salários, durante 30 (trinta) dias.
Art. 2~> Revogam-se as disposições em contrâriQ_,
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sUa publicação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -

Item 2:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 182, de 1983, de autoria dos Senadores
Alfredo Campos e Martins Filho, que acrescenta
parágrafo ao art. 69 da Lei n~' 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo e institui o regime jUrídico das so~
ciedades cooperativas, tendo
__ __ _____ _
PARECERES, sob n•s 156 e 157, de 1986, das
Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade e, no mêr~to, favorável, com emenda que apresenta de n9 l~CCJ; e
-de Legislação Social, favorável ao projeto e à
emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o prOjeto e a· emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

nal de cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas.

o- Cõngresso N aciorlal

decreta:

Ait. 1~> O art. 6» da Lei n» 5.764, de 16-de dt!zerribro
de 1971, passa a. vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 3~> E livre a associação de cooperativas cen~
trais ou federações de cooperativas entre si, independentemente de suas modalidades, objetos sociais
e áreas de ação ou admissão serem iguais ou diferentes."
Art. 29 Esta lei entrará em Vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

E a seguinte a emenda aprovada
EMENDA N• 1-CCJ
Desdobre-se o art. 2» nos dois seguintes artigos:
"Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposiçõeS em contrário."
O SR. J:':RESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, agora à apreciação do Requerimento n~' 487, de urgência,
lido no Expediente, para a Mensagem n"' 406, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Paulista, em Pernambuco.
Em votação.
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.

O SR. PRESIDENTE (Hêlío Queiras)".....:. Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, para proferir o parecer da Comissão de Economia.

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Para proferir parecer.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores:.
Com a Mensagem n9 406/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Paulista (PE) que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, 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 Município de Paulista
l.2 Localização (sede) Praça Agamenon Magalhães,
sf n"' Paulista-PE
2. Financiamento
2.1 Valor equivalente, em cruzados, a atê 68.000,00
OTN.
-2.2 Objetivo: Implantação de Centros e Postos de Saúde.
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 8
(oito), anos.
2.4 Encargos: Juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: O financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
à presentado.
2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 2.811/86, de
29 de maio de 1986.
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Con-siderando os aspectos social, economicofinanceirO e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, coilcluímps pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 261, de 1986.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista (PE)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, 68.000,00 OTN.

O Senado Federal resolve:
Artigo 19 1:: a Prefeitura Municipal de Paulista (PE),
nos termos do artigo 2~> da Resolução n9 93, de onze de
outubro de 1976, modificada pela Resolução n~' 140/85,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 68.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de
centros e postos de saúde, no Município. Artigo 29 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 261, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paulista (PE) a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00
OTN, para o fim que especifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio CardoSo, para proferir o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.

O SR. OCTAVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 406/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista (PE) a contratar empréstimo no valor correspondente,
em cruzados, a 68.000,00 OTN, destinado a financiar a
implantação de centros e postos de saúde no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2"' da Resolução n9 93, de 1976,
modificada pela Resolução n~' 140/85, ambas do Senad_o
Federal, implicando, por conseguinte; a não observância
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 - F AS.
Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos df: constitucionalida~
de, juridicídade e_ técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio GUeiros) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira 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 n~> 261, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetíva autorizar a Prefeitura Municipal de Paulista
(PE) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00 OTN, destinada à implantação de centros e postos de saúde no Município.
A matéria foi ap-reciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão_ de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Üueiros)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. 1~'-Secretário.
E lido o seguinte

PARECER
N• 1.009, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n'<' 261, de
1986.

Relator: Senador Octávio Cardoso

A Comissão apresenta a redação filial do Projeto de
Resolução n"' 261, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista (PE) a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro- de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente -Octávio Cardoso, Relator - Ivan Bonato.
ANEXO AO PARECER N• 1.009, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n<? 261, 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 N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. '
O Senado Federal resolve:
~ ~ Art. J9> Ê a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado
de Pernambuco, nos termos do art. 211 da Resolução n~'
93, de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 68.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa EConómica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenv-olvimento Social- F AS, destiriãda à implantação de centros e postos de saúde, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- PaSsa-se à apreciação do Requerimento n9 488 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 418, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Morro do Pilar MG.

. Em votação.
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.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Solicito ao
nobre Senador Almir Gaudênci_o _Q parecer da Comissão
de Economia.
O SR. AM1R GAUDENCIO (PFL- PB. Para profe·
rir parecer.) -Sr. Presídente, Srs. Senadore_s.

Com a Mensagem n9 418/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Morro do Pilar (MG),
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal,
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: Município de Morro do Pilar
l.2 Localização (sede): Praça Professor José Policarpo, n9 48, Morro do Pilar- MG.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 25.000,00
OTN,
2.2 Objetivo: implantação de obras de infraestrutura urbana.
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amortização:
10 (dez) anos.
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo
com o índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser
apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo de_
Participação dos Municípios- FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n<? 293, de 18
de abril de 1986.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÁ() N• 262, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pi~
lar (MG) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 25.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. !<:> :ta Prefeitura Municipal de Morro do Pilar
(MG) nos termos do art. 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 correspondente, em cruzados, a 25.000,00 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado a iinplantação de obras de infraestrutura urbana.
Art. 29 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<:> 262, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Morro do Pilar (MG) a contratar operação
de crédito no valor eorrespondente, em cruzados, a
25.000,00 OTN, para o fim que-eSp"ecifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Ec-onomia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 418/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Muncicipal de Morro do Pilar (MG)a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 OTN, destinado a financiar imp[antaçào de obras de infra~estrutura urbana.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não 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 provenieriteS 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 favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, j uridicidade e técnica legislativa.
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Ê o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para 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 262, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 OTN, destinada à
implantação de obras de infra-estrutura urbana, na Prefeitura Municipal de Morro do Pilar. Estado de Minas
Gerais.
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 prioridade 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 legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinanos 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 municípiás brasileiros, em face da concentração das receitas
tributãrías a nível da União, e ser o instituto do endividadmento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação,
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo
Sr. 19-Secretário.
Ê lido o seguinte

PARECER
N• 1.010, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redaçào final do Projeto de Resoluçilo n<? 262, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 262, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar- MG a contratar operação
de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a
25.000,00 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente - Octávio Cãrdoso, Relator - Ivan Bonato.
ANEXO AO PARECER N• 1.010, DE 1986
__ Redação final do Projeto de Resolução n9 262, de
1986..
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
, Presido artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado de Minas Gerais, a: contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
25.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' f: a Prefeitura Municipal de Morro do Pitar,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2<~ da Re-
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solução n"' 93, de 1 I de outubro de 1976, alterada 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 25.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa
Econômica federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio__ao Desenvolvimento - F AS, destinada
à implantação de obras de infra-estrutura, no MuniCípio.

Art,

2~'

---

-

--

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discussão a redação final, (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. senãdores que a -ãprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

-

--

-

--
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- A Presidência convoca Sessão Extraordinãria a realizar-se hoje, às
19 horas e 40 minutos, com a seguinte

-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-2-

ORDEM DO DIA
-I-

Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<1 19, de 1986 (n'1 6.701/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a estruturação de categorias funcionais do GrupoAtividades de apoio judiciãrio do quadro permanente
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal
de primeira instância, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.003 e 1.004,
de 1986, das Comissões:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1986 (n9 6.549/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a estrutura de categorias funcionais do GrupoAtividades de Apoio Judiciãrio do Quadro Permanente
das Secretarias das Seç_ões Judiciãrias da Justiça Federal
de primeira instância, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.005 e 1.006,
de 1986 das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) rada a sessão.

Estâ encer-

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35 minutos.)

Ata da 2731! Sessão, em 18 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli

ÀS 19 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de São
Miguel Aleixo (SE),

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo -Afonso Sancho- Cartas AlbertoMoacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucen_a
- Amir Gaudêncio - MiiUrlcio Leite - 1os~ Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourivat Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enêas Faria- Arno Dami3.ni- Ivan Bonato- Carlos ChiareHi
- Octâvio Cardoso.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986,- Alfredo
Campos - Jorge Kalume- Benedito Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. SenadQr:s. Havendo número regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a_ proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos gue vão ser lidos pelo Sr.
!'>'-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 491, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para_ a _Mensagem n'>' 324, de.
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de São
Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. Hélio Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N• 492, de 1986
Requeremos urgência, nos termOs do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n<1 432, de

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos, serão votados após a Ordem do Dia, na
forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n<? 19, de 1986 (n9 6.701/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rew
pública, que dispõe sobre a estruturação de categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciãrio do quadro permanente das secretarias das
seções judiciârias da Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências, tendo
PARECERES FÁVORÁVEIS, sob n's 1.003 e
1.004, de 1986, das Comissões:
- de Seniço Público Çivil; e
- de Finanças.
A matêria foi incluída na Ordem do Dia em virtude dedispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pa-Usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados.
Aprovado.
O projeto vai a sanção.

E o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 19, de 1986
(N"' 6.701/85, na Casa de origem)
De inkfativa do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais do Grupo Atividade de Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As Categorias Funcionais de Auxiliar Judiciãrio, Código JF-AJ-022, A tendente Judiciário, Código
JF-AJ-023 e Agente de Segurança Judiciãria, Código JFAJ-024, do Grupo-Atividades de Apoio Judiciârio, COdigo JF-AJ-020, do Quadro Permanente das Secretarias
das Seções Judiciârias da Justiça Federal de Primeira
Instância passam a ter a estrutura constante do anexo
desta lei.
Art. 29 As referências acrescidas às Classes Especiais das Categorias a que se refere o artigo anterior serão alcançadas pelos ocupantes dos cargos da mesma
Classe, sem aumento de seu número e mediante progressão funcional, observados os limites dos créditos orçamentârios da Justiça Federal de Primeira Instância.
Art. 39 Aos funcionârios das Secretarias das Seções
Judiciârias da Justiça Federal de Primeira Instância que
tenham exercido encargo retribuído por Gratificação de
Representação de Gabinete por 5 (cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180_ da Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952, com a redação que lhe deu o art. !9
da Lei n<1 6.732, de 4 de dezembro de 1979, -e no art. 29
dessa mesma lei.
Parãgrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
aos funcionãrios jã aposentados, que hajam satisfeito
suas condições quando em atividade.
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Art. 5~
cação.
Art. 69

Art. 4"' As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios
da Justiça Federal de Primeira Instância.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO

(Art. 111 da Lei

de

Classe

Referências de
Vencimento

JF-ÀJ-022

Especial
B

NM32a35
NM28a3!
NM24a27

A
Especial

JF-AJ-023

b) A tendente Judiciário

A

NM 28 a 33
NM2la27
NM 14a20

Especial
B
A

NM28a33
NM21 a27
NM 14a20

B

JF-AJ-024

c) Agente de Segurança
Judiciária

Verificando-se a ausência temporâria da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a pala~
vra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, substituto even~
tual da referida COmissão, para relatar o parecer.

de de 198

Código

Categoria Funcional

a) Auxiliar Judiciário

n~>

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
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.

O SR. AMIR GAUDi!:NCIO (PFL- PB. Para emit_ir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 324/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
(SC), que objetiva contratar junto à Cilixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 3. seguinte
operação de crédito:
Denominação~ Município de São Francisco do
SuljSC
Localização (sede): Praça Getúlio Vargas, sjn9 São
Francisco do SuljSC
2.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Dispõe sobre a estrutura de Categorias Funcionais
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente das Secretarias das Setões Judiciárias
da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras
providências.

Item 2:

DisCuSSão, em turno único, do ProjC:to de Lei da
Câmara n"' 20, de 1986 _(nl' 6.549/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura de Categorias
Funcionais do GrupoRAtividades de Apoio JudiR
ciário do Quadro Permanente das Secretarias das
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância, e dã outras Providências, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n's 1.005 e
1.006, de 1986, das-ComisSões:
· ··--- - de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As CategOrias Funcionais de Técnico JudiR
ciário, Código JFRAJR02l, e Oficial de Justiça Avaliador,
Código JF-AJR025, do GrupoRAtividades de Apoio JudiR
ciário, Código JF-AJ-020, do quadro Permanente das
Secretarias das Seções Judiciárias da JustiÇa Federal de
Primeira Instância, passam a ser estruturadas na forma
do Anexo desta lei.
Art. 2'i' Os funcionários integrantes das Categorias
Funcionais a que se refere o artigo anterior serão posicionados nas Classes a que correspondem as referências
de que são ocupantes. Quando suprimidas tais referências na nova estrutura, posicionar~se~ão na referência
inicial da Classe "A" da respectiva Categoria.
§ 19 Não poderão atingir a Classe Especial funcionârios em número superior a 15% (quinze por cento) da
lotação global da Categoria, arredondada para a unida~
de subseqUente a fração acaso apurada.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçameritárias consignadas à Justiça Federal de Primeira Instância.
Art. 4Y Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 19 de junho de 1986.- Hum~
berto Souto, Presidente, em exercício.

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusR
sao.
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 20, de 1986
(N9 6.549/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da- RepÓblica

Categoria

Funcional Código

~5 Técnico

~5 Oficial

JudiciârioJF-AJ ..021

de

JustiçaJF-AJ-025

Avaliador

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento ~9 491 de urgência, Íido no
Expediente, para a Mensagem n9 324 de 1986, relativa a

, de

Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 842/84, de 23 de
novembro de 1984.
Considerando os aspectos social, econômicotinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionai"s do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 263, DE 1986

ANEXO
(Art. 19 da Lei n9

Financiamento

Valor: equivalente, em cruzados, a até 9.511,49 OTN.
Objetivo: Aquisição de equipamento para coleta e tratamento de lixo.
Prazo: Carência: Até l (um) ano.
Amortização: 4 (quatro) anos.
Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
Condições de Liberação: O financiamento serã liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
Condições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimestrais e sucessivas, calculados pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Cz.l 24.726,00
1987 - Cz.l 122.651,00
1988 - Cz$ 303.125,00
1989- Cz.l 288.275,00
1990 - CzS 273.426,00
!991 - Cz.l 195.322,00
Garantias:_ vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria3 - ICM.

de
Casse

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco
do Sul (SC) a contratar operação de crédito no valor
correspondente em cruzados, a 9.511,49 OTN.

de 198 )
de

Referência
Vencimentos

Especial

NS22a

B

A

NS
NS

Especial

NS22a

B

NS

16
!O

16

a
a

21
15

21

pleito da Prefeitura Municipal de São FranciscO do Sul

em Santa Catarina.
Em votação o requerimento.

O Senado Federal resolve:
Artigo l9 Ê a Prefeitura Municipal de São Francisco
do sul (SC), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93,
de onze de outubro de mil nove~::entos setenta e seis, do
Senado Federal autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social-FAS, destinado à aquisição de equipamento para
coleta de lixo.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
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Projeto de Resolução n'i' 263/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul (SC), a contratar
operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 OTN, para os finS que 6spCcifiCã:
Dependendo de pareceres das CÓmissões de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare-

cer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferi& parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da __ Çomissl;l_o de

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n'i' 324/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura MuniciJ?al de
São Francisco do Sul (SC) a contra.tar empréstimo no
valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 OTN,
destinado a fmanciar a aquisição de equipamento para
coleta de lixo.
O Pedido de autorização foi formulado nos-teriiioS-do
preceituado no artigo 2"', da Resolução n"' 93, do Senado
Federal, implicando por conseguinte, a não _?hservâncía
dos limites fixados no artigo 29, da Resoluçao 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 elaborada consoante as prescriçõe legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
1:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicit? ~o
nobre Senador Benedito Ferreira, o parecer da ComJ_ssao
de Municípios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução N9 263, de 1986, de
autoria da Comissão de &~_anomia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São
Francisco do Sul (SC) a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 OTN,
destinada à financiar a compra de equipamentos para
coleta de lixo.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
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 (José Fragelli)- Sobre a mesa
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr.
1"'-Secretário.
É lido o seguinte
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PARECER
N• l.Oll, de 1986
(Da Comissão de Redação}
Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 263, de
1986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apieSehti a redação final do Projeto de
Resolução n"' 263, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul (SC), a contratar ope·
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 9.511,49 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 em setembro de
relator - Alaor Coutinho.
ANEXO AO PARECER N9 1.011, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 263, de
I986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art_igo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, de 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco
do Sul, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do Tesouro NacionalOTN.

.O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Francisco
do Sul, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo
2"' da Resolução n"' 93, de ll de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembm de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crêdito no valor correspondente, em crUtãdos, a
9.511,49 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 a cole·
ta de lixo, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçã-o.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão-.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pemanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 492, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n'1 432, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo
(SE).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada
às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e
de Municípios.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palavra ~rõ 1l:õbre Senador Amir Gaudênio, substituto eventual da referida Comissão, para relatar o parecer.
O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 432, de 1986, o Senhor Preside-p.te da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu_nicipal de São Miguel Aleixo
(SE), que objetiva contratar junto à Caixa Econômi7a
Federal esta na, qualidade de gestora do Fundo de Apoto
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ao Desenvolvimento Social-- F AS, a seguinte operação
de crédito:
Proponente
Denominação: Município de São Miguel Aleixo/SE.
Localização (sede): Praça Oliveira Campos, 347 São
Miguel AleixojSE.

1.

2.

FinanciamentQ
Valor: equivalente, em cruzados, a até 2.141,25 OTN.
ObjetivO: Implantação de Postos de Saóde.
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12
(doze) aQos.
Encargos: Juros de 3%- ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com
o índice de variação das OTN.
Condições de Liberação: O financiamento serã libera.
do__ em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de_ Mercadorias - ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n"' 1.964, de 5 de
julho de 1984.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apre..<;entou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
Este o parecer, Sr. Presidente.
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 264, DE !986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Miguel Aleixo
(SE) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"'
a Prefeitura Municipal de Miguel Aleixo
(SE), 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 correspondente, em
cruzados, a 2.141,25 OTNs, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à
implantação de Postos de Saúde.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n<:> 264, de 1986, que autoriza aPre·
feitur:aMunicipal de São Miguel Aleixo (SE), a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 OTN, para os fins que especifica.
Dependendo, ainda, de pareceres das Comissões de
Constituição e de Municípios.
O SR. PR-ESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado para proferir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir 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<:> 432 do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de São Mi·
guel Aleixo (SE) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 OTN destinado a financiar a implantação de postos de saúde.
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 art.. 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 - F AS.
Assim, verífica-se que a Proposição foi elaborada consoante as prescríções legais e regimentais aplicá veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, na· que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para profe- ·
rir o -parecer da Comissão de Municípios.
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.~.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Sob exame o Projeto de Resolução n9 264, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de -RC:dação, que será lido pelo
Sr. !'>'-Secretário.
~

lido o seguinte

que objetiva autOrizar a Prefeitura Municipal de São Mi-

guel Aleixo (SE) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 OTN, destinada à implementação de postos de sãúde.

A matêriã fcii apreciaCla pela Comissão de Es;onomia
no que diz respeito aos aspectos finanCeíróS, a:· qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.

A Comissão de ConslitLii(;:ão- e= Justiça proilu"nciou-se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que defronta a maioria dOs municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributârias a nível da União, e ser o instituto do endivídamnto o único mecanismo de que dispõe pafa implementar os programas de trabalho.

PARECER
· N• 1.012, de 1986
(Da Çomis!!iio de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n"' 264, de
1986
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n~' 264, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo- SE a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
2.141,25 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado~ Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Alaor Coutinho.

se

Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senad_o Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25
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 Postos de Saúde, no Município.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redaçào final. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pi:rnlanecc:r
sentados. (Pausa,)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20
horas e 35 minutos, com a seguinte

ANEXO AO PARECER N• 1.012, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 264, de
!986
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso- V1, da ConstituiçãO, e
eu, _ _ _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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RESOLUÇAO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar operação de crêdito no 'l'alor correspondente, em cruzados, a 2.141,25
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l'>' ~a Prefeitura Municipal de São Miguel A~
leixo, Estado de Sergipe, nos termoS do artigo 2'>' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela

ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro tun1o, do Projeto de Lei
do Senado n'>' 104, de 1982, de autoria do Senador
Gastão Müller, que faculta aos depositantes terem
consignados em seus talões de cheques, fornecidos
pelos estabelecimentos bancários, as referências que
especifica e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'>'s 732 e 733, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ e
~de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 33 minutos.)

Ata da 274tt Sessão, em 18 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÃRIAPresidência do Sr. José Fragel!i

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Virgílio TávoraCarlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins FilhoHumberto Lucena- Amir Gaudêncio- Maurfcio Leite- José Urbano- Cid Sampaio- Nivaldo Machado
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto -Jamil Haddad- Mata Macha~
do- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Severo Gomes - Benedito Ferreira - José Fragelli- Saldanha
Derzi- Enéas Faria --Arno Damiani- Ivan -sonata
- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo número regimentá\, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!'>'-Secretário.
São Jid_os_ os segulntes

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO
N• 493, de 1986

ÃS 20 HORAS E35 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Item 1:
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Oficio S/_17, de 1986,
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Rio Claro-

SP.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

PARECERES, sob n'>'s 732 e 733, de 1986, das
Comissões:

REQUERIMENTO
N' 494, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nQ 399, de
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Goiás.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos- Jorge Kalume- Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nQ 104, de 1982, de autoria do Senador
Gastão Müller, que faculta aos depositantes terem
consignados em seus talões de cheques, fornecidos
pelos estabelecímentos bancários, as referências que
especifica e dá outras providências, tendo

Passa-se à

-de Constituição e Justiça, pela constitucioil.alidade e jurídicidade; e
- de Finanças, favoráveL
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Fm votação.
Os Si'S: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
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E o seguinte o projeto aproVado

PROJETO DE LEI PO SEI'IAPO
N• 1.04, de 1982
Faculta aos depositantes terem consignados em
seus talões de cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências que específica e dá
outras pro,·idências.
O Congresso Nacional decreta:

Art.

t~>

E facultado aos depositantes de

estabeleci~

mentos bancários terem impressos em seus talões de che-

ques o número e a nomenclatura do órgão emissor de
sua carteira de identidade, bem assim o próprio endereço

e o respectivo número de seu telefone,
Parágrafo único. As anotações e correspondentes alterações relativas à faculdade conferida por este artigo
deverão ser manifestadas pelo depositante mediante expresa ootiflcação-â matriz ou agência do respectivo estabelecimento bancário.
Art. 29 EsUIIei entra em vigor na data de sua pUblicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDE~TE (Josf:, Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9 493/86, de urgência, lido no Expedíente, para o Ofício n9 S-17, de 1986,
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Rio Claro,
São Paulo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pei·ritanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças,
de Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio, o parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. para eJ!!_itir pa-recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O Senhor Prefeito da Prefeitura Municipal de Rio Claro Estado de São Paulo, solicita a modificação da Resolu~ão n9 140, de 1983, de modo a permitir o remanejamento da destinação do empréstimo com a fmalidade de
melhor atender as prementes necessidades do Município.
A solicitação não altera o valor jã autorizado e a nova
destinação foi aprovada pela Le_i Muni~ipal n~ 1.675!__de
17 de junho de 1981.
..
Assim, acolhemos o pedido nos termos do seguinte
PROJETO DE-RESOLUÇÃO No 265, DE 1986
Altera a Resolução o? 140, de 1983.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 O art. 1'~ da Resolução n'~ 140, de 1983, passa
a vigorar com a seguinte redação:

e

"Art. 19
a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar com
a garantia da União, operação de crédito externo no
valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos) ou equivalente em outra moeda
de principal, destinado a financiar obras prioritârias, naquele Município."
Art. 2~> Esta Resolução entra em v:igor na data de
sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Comissão de Finanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n~' 265, de 1986, que altera a Resolução n'~ 14, de 1983, dependendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de Munícfpios.
Solicito ao no O-re Senador Octávio Cardoso, o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto de resolução, da Comissão de Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre o Oficio S/17, de 1986, do Sr. Prefeito Municipal de Rio Claro- SP, que solicita a alteração do art. 19
da Resolução n9 140, de 1983.

nr

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São
Paulo, replanejou a destinação do saldo do empréstimo
externo de US$ 10 milhões, objeto da citada resolução,
tendo em vista a prioridade de obras no sistema ~e drenagem, de atualização de córregos, de transporte e de
pré~es.colas, em substituição à implantação de Hospital
Geral naquele Município.
O pedido de alteração da destinação dos recursos foi
feito nos termos legais e regimentais aplicáveis ao caso.
Assim sendo, somos favorâveis ao encaminhamento da
proposíção, nos seus aspectos de constitucionalidade, juridicidade-- e de técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão
de Municípios.

O SR. BThEDJTO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.)~ Sr. Presidente e Srs. Senadoi'es:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 265, de_l986, de
autoria da Comissão de Finanças do Senado Federal,
que altera o artigo [9 da resolução n9 140, de 1983.
-A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São
Paulo, solicita ao Senado Federal a competente autori~
zação para destinação do saldo dos recursos do empréstimo externo de USS lO milhões, objeto da citada Resolução, em obras prioritárias daquele município,
"destacando~se: implantação do sistema de drenagem;
canalização de córregos; implantação do sistema de tro·
lei bus, além da construção de creches e pré-escolas".
A matéria foi apreciada pela Comissão de Finanças,
que concluiu pelo presente diploma legal.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorávt:l no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicídade e de técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, visto que aquela Administração Municipal, replanejou a destinação dos recur~
sos contratados com vista às prioridades locais, substituído a implantação do hospital geral pelas obras acima
citadas.
E o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Frage\H)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusosão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_O prOjeto vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobr_~_a mesa,
-o parecir-da Comissão de Redação, que seiá lido peloSr. 19-Secretârio.

€ lido o seguinte

PÃRECER
N• 1.013, de 1986
(Da Comissão de Redação)

Redaçào final do Projeto de Resolução q9 265, de
1986.

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n9 265, de 1986, que altera a Resolução n9
140, de 28 de abril de 1983.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. ~Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado, Relator - Benedito Ferreira.
ANEXO AO PARECER No 1.013, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolu~ão n9 265, de
1986.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu
, Presidente, nos termos do artigo 52,
item 30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÁO No
Altera a Resolução n9 140, de 28 de abril de 1983,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro,
Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. }9 O artigo }9 da-Resolução 140, de 28 de abril
de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
·'Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Rio Cla~
ro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com
a garantia da União, uma operação de empréstimo
externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões
de dólares amerícanos), ou o equivalente em outras
moedas, de principal, junto a grupo financiador a
ser"- indicado, destinada à ampliação do sistema
viário, construção do terminal rodoviârio, implantação do sistema de drenagem, canalização de córregos, implantação do sistema de tróldbus (17 km de
linhas, garagem, oficina e construção de 10 veícu~
los), além de construção de creches e pré-escolas."
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua public<Jção.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa~se à apreciação do Requerimento n9 494/86, de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n~> 399, de 1986, relati~
va a pleito do Governo do Estado de Goiâs.
Em votação.
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
e de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 399/86, o Senhor Presidente da
República submete â deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado de Goiâs, que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado_ de Goiãs SfA, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, a seguinte operação de crédito:
Caracterísiticas de operação:
A- Valor: Cz$ 276.906.106,40;
B- Prazos: I -de carência: 36 hteses; 2- de amortização: 212 meses;
C- Encargos: I - juros: BNH= 4% a.a., BEG= _t%
a.a; 2 - taxa de administração: 2% sobre cada desem~
bolso;
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de Merca~
dorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: implantação de obras
de canalizaç-ãO urbana, em Goiânla, para controle de i~
nundações.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças estaduais, constatou que o endividamento consolidado interno do referido Estado, após a realização do emprestímo.,_ permanecerá contido nos limites fixados pelo art. 29
da Resolução n9 62[75, Parcialmente modificada pelo
art. J9 da Resolução n9 93/76, ambas do Senado Federal
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLANJSAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o banco doEs·
tado de Goiás Sj A considera viável técnica, económica e
financeir<Imente.
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 266, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cz$
276.906.106,40 duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados, quarenta
centavos).

O Senado Federal resolve:
Art. l'? E: o Governo do Estado de Goiãs, rios termos do art. 211 da Resolução n"' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e
seis cruzados, quarenta centavos), junto ao Banco doEstado de Goiâs_SfA, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado
à implantação de obras de canalização urbana em Goiãnia, obdecidas as condições admitidas p-elo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- o--parecer da
Comissão de Economia ConClui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 266, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis míl, cento e seis cruzados e quarenta centavos,
para os fins que especifica.
Verificândo-se a ~us_ência temporâria_ ~~_maioria dos
integrantes da Cotriissáo-ãe Constituiç1io e Justíça, co-ncedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira,
substituto eventual da referida Comissão, para relatar o
parecer.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFC- GO. Para
proferir 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' 399/86, do Senhor Presidente
da República, autoriza o Governo do Estado de Goiás a
contratar empréstimo no valor de Cz.S 276.906.106,40
(duzentos e setenta e seis milhões, novecentos seis mil,
cento e seis cruzados e quarenta centavos), destinado a
financiar a implantação de obras de canalização urbana
em Goiânia~
O pedido de autorização foi formUlado nos termos do
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do

e

Ata da
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Senado_ Federal, irriplicando, por conseguinte, a não obse.rv,áncia dos limiles fixª"dos no art. 29_da Resolução n9
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 qu_e a Proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais ãplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente. (Muito btiml)
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O parecer é
favoráveL Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto, em turno únfco. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que será tido pelo
Sr. !~>-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 1.014, de 1986
{Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de Resolução n\' 266, de
1986.
-Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nY 266, de 1986, que autoriza o Governo do
Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cz$_276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e qua~
renta centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Nhaldo Machado, Rdator - Benedito Ferreira.
ANEXO AO PARECER N• 1.014, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 266, de
1986.

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

RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autorizo o Governo do Estado de Goiás a contra-

tar operação de crédito no valor de CzS
276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e quarenta
centavos).
O ~oado federal resolve:
Art. !9 E o Governo do Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e
seis cruzados e quarenta centavos), junto ao Banco do
Estado de Goiás SjA, este na qualidade de agente financeíro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação de obras de canalização urbana, em
Goiânia, obedecidas as condições estabelecidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR.. PRESIDENTE (José FrageUi)- Em discussão
a redação final. (Pausil,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentadas. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 20
horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n? 108, de 1982, de autoria do Senador Gastão
Müller, que autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio a disciplinar o regime de fabricação de produtos
para uso adequado de pe..~soas canhotas, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nYs 503 e 504, de 1986, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela _constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que oferece; e
-de Economia, contrário ao projeto e ao substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E::;tá encerrada a sessão.
(Levanta~ se a sessão às 20 horas e 46 minutos.)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÃRIA Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 20 HORAS E 50 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge kalume- Altevir Leal - Eunice fV!'_ich_iles _--::Raimundo Parente- Hélio GueíroS :.._ Helvtdio Nunes
- Dias Macedo- Afons_o Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte - Martins Filho - i;fumb~rto Lucena
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano
- Cid Satii.pãTo- Nivaldo Ma.ch_ado- Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutínho
- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Mata Machado- Jamil Haddad- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enéas Faria- Arno Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli
- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre-sença acusa o comparecimento de 3_7 Srs. Senadores. H avendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.

REQUERIMENTO
No 496, de 1986

São lidos os seguintes

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alinea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 429, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Praia
Grande (SC).

REQUERIMENTO
N• 495. de 1986

Sala da:; Sessões, 18 de setembro de 1986. Hélio Cueiros- Nivaldo Machado- Jorge Kalume.

1~'-Secretário.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~> 369, de
!986, relativa a pleito da Prefeitura MuniciPal de Pinheiro Preto (SC).
Sala das S_ess_ões, 18 de setembro de 1986. - Hélio
Cueiros - Nivaldo Machado - Jorge Klllume.

O SR. PRESID~NTE (José Frageili) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.
O SR, PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

~etembro

2. Financiamento
2, L Valor: equivalente, em cruzados, a até 10.089,63

ORDEM DO DIA

OTN.

Item 1:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' _108, de 1982, de autoria do Senador
Gastão MUller, que autoriza o Ministério da Indús-_
tria e do Comérciú -a disciPlinar o regime de fabri-cação de produtos para uso adequado de pessoas
canhotas e dã .outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 503 e .504, de 1986, das
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-de Constituição e _J.]!stiça, pela constitucionalidade, jurídicidade e, no m_érito, favorável, nos termos de substitutivo que oferece; e
- de Economia, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

Em discussão o projeto e o substitutivo em primeirO
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O substitutivo fica prejUdicado e o projeto vai para o
Arquivo.

E o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO-DE LEI DO SENADO
N• 108, de 1982
Autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio
a disciplinar o regime de fabricação de produtos para
uso adequado de pessoas canhotas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> Fica o Minlstério da Indústria e do Comércio autorizado a disciplinar o regime de fabricação proporcional obrigatória de produtos para uso adequado
por pessoas canhotas, quando os modelos normalmente
produzidos sejam impraticáveis à utilização por quem tenha a característica física ora indicada.
Art. 21' O Poder Executivo reguhimentará presente
lei dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua publicação, determinando o prazo em que_ os fabricantes
terão para se adaptarem ao disposto nesta lei.
Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

a

O SR. PRESIDENTE (José Frage!U)- Passa-se agora à apreciação do requerimento nl' 495, de urgência lido
no Expediente, para a Mensagem n"' 369, de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
(SC).

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,
Constituição e Justiça e de Municípios.
Solicito ao nob-re-· senador Ci!f Sampaio o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 369/86, o Senhor Presidente da
República submete à d~libe_ração do Senado. Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto (SC),
que objetiva contratar, junto à Caixa Econõmica Fede-ral, esta na qualidade de gestora do Fu_ndo de.. Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação de
crédito:
Características da operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Munidpio de Pinhe1ro l'retofSC
1.2 Localização: Av. Marechal Castelo Branco, 658
Pinheiro Preto/SC _

2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos para coleta
e tratamento de lixo.
2.3 Prazo: Carência: até I (um) ano. Amortização: 4
(quatro) anos.
2.4 -Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2-.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será
amorlivldo em 16 (dez.esseis) prestações trimestrais e sucessivas,_ Calculadas pelo Sistema SAC, vencíveiS no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986 19871988 1989 1990 1991-

Cz$ 26.229,00;
Cz$ 130.108,00;
Cz$ 321.550,00;
Cz$ 305.797 ,00;
Cz$ 290.044,00;
Cz$ 207.196,00.

2.7 Garantias: Vinculação de_ parcelas do Imposto
_
sobre Circulação de Mercadorias - ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~' 400/85, de
13 dez. 85.
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 267, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
(SC) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.089,63 OTN.
O Senado Federal resolve:
_
Artigo }9 f: a Prefeitura Municipal de PinheirO-Preto
(SC), nos termos do artigo 29 da Resolução n~> 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 10.089,63 OTN,junto à Caixa Económica Federal esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado a
aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de
lixo.
_Artigo 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de E.conomia conclui pela apresentação do
Projeto _de Resolução nl' 267/86 que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pinheiro Preto (SC) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
10.089,63 OTN para os fins que especifica. Dependendo,
ainda, dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de Municípios.
- Córicedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros,
para proferir parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
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Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con·
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida·
de, j!,1ridicidade e técnica legislativa.
-_E. o- Parecer, Sr. Presidente.
~oante

O SR.- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para 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 267, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar à Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto (SC) a contrata_r operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 10,089,63 OTN, destinada à aquisição de equipamentos para coleta e tratamento
de lixo.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
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, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos _do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a sítuação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para imple·
mentar os programas de trabalho,
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favoi-áveis. -Completada a inStrução da matéria,
passa·se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação que será lido peta Sr.
19-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N• 1.015, de 1986
(Da ComiSsão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução nQ 267, de
1986

O SR. litLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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"' 369/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Pinheiro Preto (SC) a contratar empréstimo no valor
correspondente, em cruzados, a 10.089,63 OTN, destinado a financiar a aquisição de equipamentos para coleta e
tratamento de lixo.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituoso no arl 2~> da Resolução n"' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados n" art. 2~> da Resolução nl'
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.

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" 267, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto (SC), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
10.089,63 OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardo~
so, Relator - Alaor Coutinho (art. 90).

ANEXO AO PARECER N• 1.015, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 267, de
1986.

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N9

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
10.089,63 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pelaResolução n'i' 140,- de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.089,63
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 aquíSiÇão de equipamentos para a coleta e
tratamento de lixo, no Município.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 496, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~'429, de 1986, relativo a
pleito da Prefeitura Municipal de Praia Grande, em Santa Catariria.
Em votação o requerimento,
Os Srs. senadores qUe õ -apfovam 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.
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio, o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CID SAMl'AIO (l'L- PE, Para proferir pare·
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 429/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura M~nicipal de Praia Gr_~de (SC),
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, ,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
cer.) -

Características da Operação:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Praia -Giande
1.2 Localização (sede):_ Rua Nereu Ramo~, 40 Praia
GrandejSC
~
Financiamento
2. I Valor: equivalente, em cruzados, a até 38.454,27
OTN.
2.2 ObjetivO: Canalização de ãguas pluviais e pavimentação das vias urbanas.
2.3 Prazo: Carências: até 3 (três) an()S_. Amúrtização:
12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente. sendo o saldo devedor reajustado em 100~ do
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento serâ liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndio anuais:
I 986 - Cz$ 209.997,46
1987 - CzS 209.997,46
2.

1988 1989 1990 -

Ci009.!l97,46

Cz$ 430.326,39
CzS 488.457,05

CzS 470.957,27
1992- CzS 453.457,48
I 993 - CzS 435.957,68
1994- CzS 418.457,89
1995 - CzS 400.958,10
1996 - Cz$ 383.458,32
1997 - Cz$ 365.958,53
1998 -Cz$ 348.458,74
1999 - Cz$ 330.958,95
1991 -

2000- Cz$ 313.459,16
2001 - Cz$ 75.630,44

2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nll 355, de 196-84.

Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou víabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ·ao Desenvolvimento Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 268, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande
(SC) a contratar operação de crédito no valor corres-pondente, em cruzados a 38.454,27 OTN.
O Senado Federal resolve:

Art. {9 E a Prefeitura Municipal de Praia Grande
(SC), 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 38.454,27
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinado a Canalização de ãguas pluviais e pavimentação de vias urbanas.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (José- Fragetli)- O parecer da.
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução _n'i' 268, de 19_86, que autoriza aPrefeitura Municipal de Praia Grande, Santa Catarina, a
contratar operação de crêdito no valor correspondente,
em cruzados, a 38.454,27 OTN.
Dependendo ainda de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Municípios. ·
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Cõmissão de Constituição e Justiça.
O SR. HtLlO GUEIROS (PMDB-PA. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 429/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Praia Grande (SC) a contratar emprêstimo, no valor correspondente, em cruzados, a 38.454,27 OTN, destinado a
financiar a canalização de águas pluviais e pavimentação
de vias urbanas.
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 nãoobservância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tambêmdo 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 consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão
de Municípios,
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL-GO. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n"' 268, de 1986, de
autoria da Comissão _de Economia Qo Senado Federaf,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Praia

Setembro de 1986

Grande (SC) a contratar operação de crédito no valor
equivalente em cruzados a 38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional, destinada à canalização de águas pluviais e pavimentação de vias urbanas.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
-no_ que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concltüu_pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão,-opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os parecereS
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria. passa-se à discus~
são do projeto.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo Sr.
J9-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N' 1.016, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redaçào

fin~l

do Projeto de Resolução n9 268, de

1986.

Relator: Senador Octâvio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 268, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande-SC a coritratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.454,27
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de setembro de
I 986.- Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N' 1.016, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 268, 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 N9

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
.38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. l"' E a Prefeitura Municipal de Praia Grande,
Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 21' da
Resolução n~' 93, de li de outubro de I 976, alterada 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 38.454,27
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 canali7.ação de águas pluviais e pavimentição das vias urbanas, no Municlpio.
ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. l'RES!DENTE (José Fragclli)- Em discussão

a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
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Os Srs. Senadores que a api0v3.m queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A !llatéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)_- A Presidência

convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 21
horas e 18 minutos, com a seguinte

Ata da

ORDEM DO DIA

juridicidade e, no mérito, favorável, com voto vencido
do Senador Lenoir Vargas.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n<? 75, de 1982, de autoria do Senador Lãzaro
Barboza, que acrescenta parágrafo ao art. 552 do Código

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Está encerrada a sessão.

de Processo Civil, tendo
PARECER, sob n"' l.Ol2, de 1985, de Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e

276~

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 15 minutos)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÀS 21 HORAS E /8 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mãrio Maia- Fábio Lucena- Claudionor Rori~
Gaivão Modesto- Odacir Soares --Aloysio ChavesGabriel Hermes- Alexandre Costa- João Ca_steloAmérico de Souza - Alb_er1Q Silva- João Lobo- Cesar Cais - Guilherme Palmeira - Albano Franco Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- João Calmon_Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Amara~ Furlan ~
Fernando Henrique Cardoso - Henrique Santillo Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MüllerRoberto Campos - Marcelo Miranda - Affonso Camargo - Álvaro Días - Jaison Barreto - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Sen<idores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Jq-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 497, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para .a Mensagem nq 287, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. -Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N• 498, de 198L
Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nq 320, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado._
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri-

mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nq 75; de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parâgrafo ao art. 552
do código de processo civil, tendo
PARECER, sob nq 1.012, de 1985, da Comíssão
- De Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade
e juridicidade e, no mérito; favorãvel, com voto vencido
do Senador Lenoir Vargas.
Em discussão o projeto, em primeiro turno: (PáUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
O projeto voltarã, oportunamente, à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental
É o seguinte o projeto aprovado:

l>ROJETO DE LEI DO SENADO
N• 75, de 1982
Acrescenta parágrafo ao art. 552 do Código de
Processo Civil.
O Congresso N àcional decreta;
Art. 1q O art. 552 do Código de Processo Civil (Lei
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com as alterações posteriores) é acrescido do seguinte parãgrafo:
"Art. 552 ..................... ~--·· ·-· ~··.
§ 4q Quando houver pedido de vista, com Interrupção do julgamento, este só poderã se dar mediante nova publicação de pauta, com observância
do disposto no § l q"
Art. 2q Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3q São revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à apreciaçãO do Requerimento n9 497 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem nq 287, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do
Sul, São Paulo.
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.
Solicito ao nobre Senador Cid Sam-paio o parecer da
Comissão de Economia.

O SR. CID ~AMP AIO (PMDB- PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem nq 287/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
(SP) que objetiva contratar junto à Caixa Econõmica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte operação de
crédito:
2. Financiamento
- 2:1 Va::Ior: equivalente, em cruzados, a até 13.283,06
OTN.
2.2 Objetivo: realização de melhorias no Centro Esportivo e Cultural.
- 2.3 Prazo: Carência: até (dois) anos. Amortização: 7
(sete) anos.
2.4 Encargos: juros de ~% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
índice de variação das OTN.

2.5 Condições d~ Liberação: o financiamento--será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: O saldo devedor serã
amortizado em 28 (vinte e oito) prestações trimestrais·e
sucessiVas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Cd 43.500,88
1987- Cd
72.538,33
1988 - Cd 203.007,62
1989 - Cd 237.430,09
1990 - Cd 227.067,47
1991 - Cd 216.704,85
1992 - Cd 206.342,23
1993 - Cd ~ 195.979,61
1994 - CzS 185.616,99
1995 - CzS 44.785,08
2.7 Garantias: Vinculação de Parcelas do ICM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal nq 1.159, de
21-7-83.
Não consta do processo elementos que permitam determinar a capacidade de pagamento do interessado.
A Caixa Econômica Federal, contudo considerou que
a operação é viâvel e se enquadra nos moldes operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-

FAS.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 269, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP) a contratar operação de crédito uo va~
lor em cruzados equivalente a 13.283,06 Obrigações
do Tesouro Nacional.
O Senado Federal resolve:
Artigo l9 !:: a Prefeitura Municipal de Var&em Grande do Sul (SP), nos termos do artigo 2q da Resolução _nq
93, de onze de outubro de 1976, alterada pela de _nq 140,
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor em
cruzados equivalente a 13.283,06 Obrigações do Tesouro
Nacional destinado à realização de melhorias no Centro
Esportivo e Cultural.
Artigo 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução _nq 269, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP), a contratar operação de crédito no valor em cruzados equivalente a 13.283,06 OTN, para os fins que especifica.
Solicito o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao nobre Senador Hélio Queiras.

O SR. Hl':LIO GUEIROS (PMDB- PA. 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 n"' 287/86, do- Senhor Presi-
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dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Vargem Grande do Sul (SP) a contratar empréstimo no
valor em cruzados equivalente a 13.283,06 Obrigações
do Tesouro Nacional destinado a financiar a realização
de melhorias no Centro Esportivo e Cultural.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 211 da Resolução n~' 93, de 1976, do
Senado Federal, impUcando, por conseguinte, a não observância dos limites ftxados 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, verífica-se que a propo=siÇão foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

O SR, PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Coinissão
de Municípios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o projeto de Resolução n9 269, de 1986, de
autoria da Comissã_o de Economia do Sena_Q_q __ federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Vargem
Grande do Sul (SP) a contratar operação de crédito no
valor em cruzados equivalentes a 13.283,06 Obrigações
do Tesouro Nacional, destinada à realização de melhorias no Centro Esportivo e Cultural.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectOS financeiros, a qual conc~uiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a priondade do programa 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,t?s de constitucionalidade, juridicidad.e e técníca legislativa.
-----Nos aspectos que competem a esta Comis_são, opinamos pe_lo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
aflitiva com que se defronta a maioriil dos municípios
brasileiros, em face da concentração das receitãs tributárias a nível i:la União, e ser o instítuto" do endividamento o único mecanismo de que dispõe pai'~l"inlplementar
os programas de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno únieo:-(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senad_ores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo Sr.
J9 Secretário.
Ê lido o seguinte

PARECER
N• 1.017, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 269, de
1986.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 269, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul/SP a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 13.283,06 OTN.
Sala de Reuniões da ComiSsão, em 18 de setembro de
1986. Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Ivan Bonato.
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ANEXO AO PARECER N• 1.017, de 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 269, 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 V argem Grande do Sul, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Vargem Grande
do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da
Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, alterada pela
de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa
Econômica Federai, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à realização de melhorias no Centro Esportivo
e Cultural, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão

a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sei'!ª"dores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. I'RESIDEN1'E (José Fragellí) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n~" 498 de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n~' 320, de 1986, relativa a
pleito da Prefeitura Municipal de Juscimeira, (MT).
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada
às Comissões de Economia, Constituição e Justiça e MuniSpH:nito ao nobre Senador Cid Sampaio o-parecer da
Comíssão de Economia.
O SR. OD SAMPAIO (PL- PE. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~" 320 f'õ6, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Juscimeira (MT) que
objetiva contratar junto _à Caixa Econômica Federal a
seguinte operação de crédito:
I. Proponente
1.1 Denominação:
Município de Juscimeira/MT
l.2Locaüzação_ (sede): Rua Filinto Müller, 98, 78.640
- JuscimeirajMT
2. Financiamento
2.1 Valor; Equivalente, em cruzados, a até 19,784,60
OTN.
2.2 Objetivo: Obras de infra-estrutura bãsica.
2.3 Prazo; Carência:_até 3 (três) anos. Amorti~ação: 12
(doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de l% ao anQ, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em toO% do
__
índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liber~ção: o financiamento será liberado 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 trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:
1986- CzS 82.664,08
1987 - Cz$ 106.214,13
1988 - Cz$ 108.097,64
1989 - CzS 221.513,47
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1990- CzS 251.436.63
1991 - CzS 242.428,49
1992 - Cz$ 233.420,35
1993- Cz$ 224.412,22
1994- CzS 215.404,08
1995- Cz$ 206.395,94
1996- Cz$ 197.387,81
1997- Cz$ 188.379,67
1998- CzS 179.371,53
1999- Cz$ 170.363,39
2000 - Cz$ 161.355,26
2001 - CzS 38.931,29
2.7 Garã"n~ía: Vinculação de quotas do FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 43, de 237-85.
Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 270, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de J uscimeira MT a contratar operação de crédito no valor corres~
pondente, em cruzados, a 19.794,60 OTN junto à
Caixa Económica Federal.
O Senado Federal resolve:
ArL 19 É a Prefeitura Municipal de Juscimeira MT nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93(76, de
ll-10- 1976, alterado pela Resolução nl' 140/85, do Senado Federal, autorizada a contratai:_ operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 19.794,60 OTN
junto_ à Caixa Económica Federal, destinado a obras de
infra-estrutura básica, obedecidas as condições admitidas pela Caixa Económica Federal, no respectivo proces..
so.
Art. 21' Esta_ Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
COinissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 270(86 que autoriza a Prefeitura
Municipal de Juscimeira (MT), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
19.794,60 OTN, para o fim que especifica.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR- HlliO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão do seu
Parecer sobre a Mensagem n~" 320/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Juscimeira (MT) a contratar empréstimo no valor correspondente, em cruzados, a 19.794,60 OTN, junto à
Caixa Econômica Federal, destinado a financiar obras
de infra-estrutura básica.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29, da Resolução n9 93, do Senado
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fiXados no artigo 29, da Resolução n9 62, de
19751 também do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados serão provenientes do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FASL
A:ssim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade,_juridicidade e técnica legislativa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão
de M~;~nicípios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 270, de 1986 de
autoria da Comissão de Economia do Senado Fede'ral,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Juscimeira (MT) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 19.794,60 OTN, junto à
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Caixa Econôrnica Federal, deStinada

a obras de

PARECER
N• 1.018, DE 1986

infra~

estrutUra básica.
A matêria foi apreciada pela Comissão de Economia

no que diz respeito aos aspectOs financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio-

(Da Comissão de Redação)

ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento do solicitante.

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 270, de
1986-

A Comissão de Con.stituíção e Justiça pronunciou-se

Relator: Senador Octávio Cardoso.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<1 270, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Muncicipal de JuscimeirafMT a contratar operação de
crêdito no valor correspondente, em cruzados, a
19.794,60 OTN.
S~la de Reuniões da comissão, 18 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Benedito Ferreira.

pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos 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 situa~o
financeira aflitiva CO.I!J que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, ein face da concentração das receitas
tributãrias a nível da União, e ser o instituto do endivi~
damento o único mecanismo de que dispoem para implemep.tar os programas de trabalho.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matêria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam qudrirri p-ermanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa
Parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo Sr.
l9~Secretãrio.

E lido o seguinte
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dera!, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de
infra-estrutura básica, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Josó Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 21
horas e 30 minutos, com a seguinte

1986.
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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

_ -AUtori:iã- a Prefeitura Municipal de Jusclmeira,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
19.794,60 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. f9 E a Prefeitura Municipal de Juscimeira, Es~
lado do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n9
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 19.794,60 Obrigações do
TeSOuro nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Fe-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 91, de 1984, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre contagem de tempo
de serviço público e de atividade privada, para efeito de
aposentadoria pelo INPS, tendo
PARECERES, sob n9s 493 e 494, de 1985, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurldlêídade, com voto vencido dos Senadores José Fragetti e Jutahy Magalhães; e
- de Legislação Social, favorável.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelii)- Está encerra~
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 26 minutos.)

Ata da 27711- Sessão, em 18 de setembro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÃRIA-

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 21 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice MichilesRaimundo Parente- Hélio Gueíros- Helvídio Nunes
-Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos Alberto-Moacyr Duarte- Martins Filhq ~Humberto Lu_cena
- Amir Gaudêncio -·MauriCio Leite- José: Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado -Carlos LyraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignãcio Ferreira -Amaral Peíxo~
to- Jamil Haddad- Mata-Machado- Murilo Bada~
ró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- José Fragelií- Saldanha Derzi-:- Enéas Fa~
ria - Arnor Damiani - lvan Bonato - Carlos Chia~
relli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. H a~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19~Secretãrio.

mar a lt~> 185, cte 198s; que dispõe sobre a pesqUiS~. exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afunda~
dos, submersos, encalhados e perdidos em âguas sob ju~
risdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos_ e em terrenos marginais e, decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dã outras providênc_ia,s.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.-

REQUERIMENTO
N• SOO, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 433, de

1986, relativa a pleito do Governo do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986. - Alfredo
Campos - Nivaldo Machado - Cid Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

São lidos os seguintes

ORDEM DO DIA

Item 1:

REQUERIMENTO
N• 499, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cã~

Discussão, em primeiro 'klrno, do Projeto de Lei
do Senado n• 91, de 1984, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre contagem de tempo de serviço público e _de atividade

p(ivãda, para efeito de aposentadoria pelo INPS,
tendo
PARECERES; sob n9s 493 e 494, de 1985, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,_com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Jutahy Magalhães;
-de Legislação Social, 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 aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará, oportundamente, à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
E o seglJinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 91, de 1984
Dispõe sobre contagem de tempo de serviço público
e de atividade privada,_ para efeito de aposentadoria
pelo INPS0 Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Observadas as demais regras da Lei n<1 6.226,
de 14 de julho de 1975, o tempo de serviço público dos
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segurados do INPS será computável para fins ·de aposenM.
tadoria proporcional a que se refere o art. 10, item I letra
a, da Lei nl' 5.890, de 6 de junho de 1973.
Art. 2"' Esta Lei entrarâ em vigor Íla -data de sua
publicação revogadas as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- PassaRse à apreciaçãO do Requerimento n~' 499 de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n<? 185, de

1985.
Em votação.

Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
- Discussão em turno único do Projeto de Lei da Câmara, n~'l85, de 1985 (il~' 2.680/83, na Casa de oríge-m)~-de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
so_bre a pesquisa, exploração, remoção demolição de
coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de
marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em
decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e
dâ outras provid~ncias, depende!ldo de par~r da Co-missão de Constituição e Justíça.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros à pai'ecer da
referida Comissão.
-

e

PA.-Para prore'

O SR. HELIO GUEIROS (PMDBrir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, fOi encainíilliado ao Congresso Nã.cional, através
da Mensagem n9 414, de 16 de novembro de 1983, para
apreciação nos termos do que estabelece o artigo 51 da
Constituição.
--Em conformidade com o que estabelece o referido .dispositivo cOnstitucional, a matêria deveria ter tramitado
no prazo de quarenta e cinco (45) dias, a partir do seu recebimento, na Câmara doS DepUtados, e, postefiormente, em igual prazo, nesta Casa.
Ocorreu, porém, que o Projeto teve lOnga tramitação
na Câmara e somente no dia 18 de novembro de 1985 é
que foi encaminha-do ao Senado Federal.

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n9 185, de 1985 (n9 2.680-C, de 1983, na Câmara
de origem), no que tange ao seu mêrito, e por que se
cumpra o que estabelece o parágrafo 3<~ do artigo 51 da
Carta Magna.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer é
favoráveL Completada a instrução da matéria, passa-Se à
discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
seiltados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

1:: o seguinte o projeto- aprovadO:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA

N' 185, de 198S
(N 11 2.680/83. na Casa de origem)

f)e iniciuth.-'3 do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remm;ào e
demolição de coisas ou ben., afundados, submersos,
encalhados e pl"rdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em
t(>frenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna .do mar, i dá Outrits providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art._ Jço As coisas ou bens afundados, submersos. en·
calhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional,
em "terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos
marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, ficam submetidos às disposições desta lei.
Art. 29 Compete ao Ministério da Marinha a coor-denação. o controle e a fiscalização das opeiações e ativi·
dades de pesquisa, exploração, remoção e demolição de
coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em ãguas sob jurisdição nacional, em terrenos de
Teoricamente, caso a tramitação tivesse o-corrido nos__ _ marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em
quarenta e cinco dias previstos no caput do artigo 51 da·
decorrencia de sinistro, alijamento ou fortuna do mar.
Carta Magna, o Senado teria igual pr:azo para apre>
Parágrafo único. O Ministro da Marinha poderá: deciação, tudo a contar da Sessão Legislativa iniciada Cm
legar a execução de tais serviços a outros órgãos federais,
111 de março de 1984, consoante o estabelecido no paráestuduais. municipais e,_ por conces~o, ~ par~ic_ulares,
grafo 59 do referido artigo, verbis:
em áreas definidas de jurisdição.
- - Arl. 311 A!:> coisas ou bens referidos no_ art. 19 de:sta
"Art. 51 .................... ~·~--~.
lei ser_ão consid~rados como-perdidos qua~do o seu responsável:
§ 5<~ Os prazos do artigo 48, deSte artigo e de
I - declarar à Autoridade Naval ,.que o considera perseus parágrafos e do § 19 do artigo 55 não correrão
dido;
nos períodos de recesso do Congresso Nacional"
II- não for conhecido, estive[- ausente ou não mani(grifo nosso).
festar sua disposição de providenciar, de imediato, a fluPor oUtro lado, verifica-se que não foi e:u.mpridc?-~ que
tuação ou recuperação da coisa Ou bem, mediante ope~
estabelece o artigo 390 do Regimento deSta Casa.
ração de assistência e salvamento.
Em decorrência, cremos que se configura a hipótese·
Art. 49 O responsável por coisas ou bens referidos
do parágrafo 39 do artigo 51 em questão, que rCza:
no art. 1~ desta lei poderá solicitar à Autoridade Naval
licença
par:; ~squisá-los, explorá-los, removê-los ou
"Art. 51 ................................ .
demoli-l!)s, no todo ou em parte.
Art. :í~ A Autoridude Naval, a seu exclusivo cri·
§ 39 Na falta de deliberação dentro dos praz.os
tério, poder[1 determinar ao responsável por coisas ou
estabelecidos neste artigo e no parágrafo anterior,
bens, referidos no art. J9 desta lei. sua remoção ou democada projeto será incluído automaticamente na ordem
lição. no todo ou em parte, quando ~o_n_stitu~~-em i?U vie-do dia (grifo nosso}, em regime de urgência, nas dez
rem a constituir perigo, obstâculo à nãvegação ou
sessões subseqUentes em dias sucessivos; se final
amcaÇâ de danos a terceiros ou ao meio-iuribiCnte.
dessas, não for apreciado, considerar-se-â definitiParág.mfo único. A Autoridade Naval fixará prazo&
vamente aprovado."
para inicio e término da remoção ou demolição, que poObserva--se, põr fim, que a matéria foi analisada ederão ser alterados, a seu critérío.
xaustivamente pela Comissão de Constituição e Justiça
Art. 6" O direito estabelecido no art. 49 desta lei
da Câmara, cabendo a esta Comissão apenas a aprerm:screverá em 5 (cinco) anos, a contar da data do sinis·
ciação do mérito. E este é indiscutível, por se tratar- de
tro,
alijjmento ou fortuna do mar.
Projeto de Lei que imprime caráter atual à pesquisa, exParfigrafo único. O prazo previsto neste artigo fi.cari
ploração, remoção e demolição de_coisas e bens afundasuspenso
quando:
dos e perdidos em águas sob jurisdição naciorial, em terI:- o responsâvel iniciar a remoção ou demolição;
renos tle marinha e seus acrescidos e em terrenos margil l - a Autoridade Nav;~l determinar a remoção ou
nais, em decorrência de sinistros, alijam-ento ou fortuna
demolição:
·
do mar.
III - a -remoção ou demolição for intei-rornpida meEssa matêria encontra-se esparsa em diversas leis,
diante protesto judiciaL
principalmente no vetusto Código Comercial, de 1850,
Art. 7 9 Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, a conque terã revogad~ diversos artigos, com a Lei que resultar da data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar,
tará do_ Projeto.

sem que o responsável pelas coisas ou bens referidos no
art. 1<~ desta lei tenha solicitado licença para sua remoção
ou demolição, será considerado como presunção legal de
renúncia à propriedade, passando as coisas ou os bens ao
domínio da União.
Art. 811 O responsável pelas coisas ou pelos bens referidos nci- art. 111 desta lei poderá ceder a terceiros &eUS
direitos de disposição sobre os mesmos.
§ J9 O cedente e o cessionãrio são solidariamente
responsáveis pelos riscos ou danos à segurança da navegação, a terceiros e ao meio-ambiante, decorrentes da
existéncia das coisas ou dos bens referidos no art. I' ou
conseqUentes das operações de sua remoção ou demolição.
§ 211 A cessão deverá ser comunicada à Autoridade
Naval, sob pena de ser anulado o ato.
Art. 99 A determinação de remoção ou demolição
de ·gue trata o art. 5' desta Lei será feita:
I - por intimação pessoal, quando o respons-ável tiver
paradeiro conhecido no País;
11 -por edital, quando o responsável tiver paradeiro
i{!norado, incerto ou desconhecido, quando não estiver
no Pars, quando se furtar à. intimação pessoal ou quando
for desconhecido.
§ 1' A intimação de responsável estrangeiro deverá
ser feita afravés de edital, enviando-se cópia à Embai:ta·
da ou ao Consulado de seu país de origem, ou, caso seu
paradeiro. seja conhecido, à Embainda ou Consulado
do pais em que residir.
§ 29 O edital,_ com prazo d~_ IS (quinze) dias, será
publicado, uma vez, no Di'rio g.Dd'"al da Unlio, em jornada de grande circulação da capital da Unidade da Federação onde se encontrem as coisas ou os bens, em jornal da cidade portuária mais próxima ou de maior importância do Estado c em jornal do Rio de Janeiro, caso
as cois;,.s ou os bens se encontrem· _afastados da costa ou
'nas proximidades d.e ilhas oceânicas.
Art. 10. A Autoridade Naval poderá assumir as
operações de pesquisa, exploração, remoção ou demol~ção das coisas ou bcos referidos no art. 1' desta lei, por
conta e risco de seu responsável, cas>l este não tenha providenciado ou conseguido realizar estas operações den·
tro dos prazos legais estabelecidos.
--- A!'t· 11 ~ A Autoridade Naval determinará que oresponsável, antes de dar inicio à pesquisa, exploração, remoÇão ou demolição solicitadas ou determinadas, das
-coisas ou dos bens referidos no art. }\I desta lei adote pro·
,vidências imediatas e preliminares para prevenir, reduzir·
ou controlar os riscos ou danos à segurança da navegação, a terceiros e ao meio-ambiente.
§ l' A pTovidê:ncia determinada deverâ consistir:
1- na manutenção, se possível, a bordo, ou em local
próximo à embarcaçã,o, de seu Comandante ou de um
Oficial ou um Tripulante; e
II - na demarcação ou sinalização das coisas ou dos
bens. ·

§ 211 Na falta de atendimento imediato de tais providências, ou quando for impraticâvel ou não houver temper para- intimar o responsável, a Autoridade Naval poderâ adotar providências por conta e risco do responsâ-

vel.
Art. 12. A Autoridade Naval poderã empregar seus
próprios meios ou autOrizar terceiros Para executarem as
operações de pesquisa, exploração, remoção ou demolição de coisas ou bens referidos no art. I• desta lei, no
exercício do direito a que se referem o art. 10 e o§ .29 do
art. li.
'
§ )9 No contrato com terceiros ou na autorização a
estes dada poderá constar clãusula déterminando o pagamento no todo ou em parte, com as coisas ou os b~ns
recuperados, ou removidos, ressalvado o direito do responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após arecuperação.- mediante pagamento do valor da fatura. do
seguro ou de mercado, o que ror maior, da mesma coisa
ou ~·além do pagameto do que faltar para reembolso
integral das despesas havidas ou contratadas para a operaÇão executada.
~ 2t Na falta de disposição em contrãrio no contrato
ou autorização ou sendo a recuperação feita pela Autoridade Naval, as coisas ou os bens resgatados, nacionais
ou nacionalizados, serão imediatamente vendidos cm licitação ou hasta pública, dando-se preferência na arremat.açio àquele que efc:tuou a remoç3o ou recuperação,
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ressalvado o direito do responsãvel de reaver sua posse,
na forma e no prazo estabelecidos no parâgrafo anterior,
Art. 13. O responsâvel pelas coisas ou bens referidos
no art. 19 desta lei, seu cessionârio e o seguradõr; que ~e
nham coberto especificadamente os riscos de pesquisa,
exploração, remoção ou demolição das coisas ou bens,
permanecerão solidariamerlte responsáveis:
1- pelos danos que venham provocar-, direta ou indiretamente, à segurança da navegação, a terceiros ou ao
meio ambiente, até que as coisas ou os bens sejam removidos ou demolidos, ou até que sejam incorporados ao
domínio da União pelo decurso do prazo de 5 (cinco)
'
anos a contar do sinistro; 'e
II- pelo que faltar para reembolsar ou indenizar a
União, quando a Autoridade Naval tiver atuado confor~
me disposto no art. 10 e no § 29 do art. 11.
§ lq No caso de uma embarcação, o seu responsâvet"
responderá, solidariamenté, com o responsãvel pela car~
ga, pelos danos que tsta carga possa provocar l segu~
rança da navegaç-ão, a lerceii-ós e aõ ineio ambiente.
§ 2• No caso de haver saldo a favor do responsável
pela coisas ou pelos bens, após a disposição 'das coisas e
dos bens recuperados, e depois de atendido o disposto no
inciso II deste artigo, o saldo será mantido pela Autoridade Naval, à disposição do interessado, até 5 (cinco)
anos a contar da data do sinistro, depois do que será
considerado como receita da União.
§ 39 As responsabilidades de Que tratam o inciso I o
e § J9 deste artigo permanecerão, mesmo nOs casos em
que os danos sejam decorrentes de OPerações reaiiádas
pela Autoridade Naval, nos termos do art. lO e do§ 29 do
art. II.
Art. 14. No caso-de embarcação que contiver carga
e que em decorrêncía de sinistro ou fortuna do mar se encontrar em uma das situações previstas no art. 1"" desta
lei, será adotado o seguinte procedimento:
I - não havendo manifestação de interesse por parte
do responsável pela carga, o responsável pela embarcação poderâ solicifar autorização para· remoção ou recuperação da carga ou ser intimado pela Autoridade Na~
val a remover a carga, juntamente com a embarcação ou
separadamente dela;
II - o respon:.ável pela carga poderã solicitar à Auto_ridade Naval autorização para sua remoção ou recuperação, independente de pedido por P.arte do responsável
pela embarcação.
.~§ I' A Aut<1l'id_ade Naval poderâ, a seu' critério, exigir a remoção da carga intimandO o seu responsável e o
responsável peJa embar.caçào, junta ou sepãradamente;i 29 A Autoridade Naval poderã negar autorização
ao responsável pela carga, pa~a sua remoçào ou recuperação, quando, a seu critério, concluir haver sério risco
de resultar em modificação de situação em relação à ~'7
barcação, que venha a tornar mais dificil ou onerosa a
sua remoção.
§ 3• A Autoridade Naval, ao assumir a operação de
remoção da embarcação, poderá aceitar, a set.i critério, a
colaboração ou participação do responsável inte~essado
pela recuperação da carga.
Art. IS. Ao solicitar aut_oriz.ação para a pesquisa,
exploração, remoção ou demolição das coisas ou bens
referidos no art. t• desta lei, o responsàvel deverâ indicar:
I - Os meios ·de que dispõe, ou ciue prelende obter,
para a realização das operações;
I I - a data em que pretende dar inicio ls operações e
a data prevista para o seu ténnino;
III- o processo a ser empregado; e
IV - se a recuperação será total ou parcial.
§ 1' A Autoridade Naval poderá vetar o uso de
meios ov processos que. a seu critério, representem riscos inaceitáveis para a segurança da navegação, para ter~
ceiros ou para o meio ambiente.
'
§ 2• A Autoridada Naval poderâ condicionar a au~
torização à remoção, pelo responsável, de todas as. coisas
ou bens, e não parte deles, bem como de seus acessórios e
remanescentes ou, quando se tratar de embarcação, também de sua carga.
§ 39 A Autoridade'Naval fiscalizará as operações e,
na hipótese de que o responsável venha a abandoná-las
sem completar a remoção do todo determinado. poderá
substituí-lo nos termos· do art. 10.
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Art. 16. A Autoridade Naval poderá conceder autoriz.ação para a remoção ou exploração, no todo ou em
parte, de coisas ou bens referidos no art. J• desta lei, que
tenham passado ao domínio da União.
§ I• O pedido de autorização_ para exploração ouremoção deverâ ser antecedido por pedido de autorização
para pesquisa de coisas ou bens.
§ 2• Havendo mais de um pedido de exploração ou
remoção, em relação à mesma coisa ou bem, apresenta~
dos no prazo {le intil!lação ou do edital a que se refere· o§
30 deste artigo, terão pr.eferência, independente de prazos
para início e fim das operações, mas desde que orereçam
as mesmas condições económicas para a União:
1- em primei;o lugar, aquele que, devidamente autorizado a pesquisar, tenha localizado a coisa ou o bem:
IJ- em segundo lugar, o antigo responsável pela coi~
sa ou pelo bem.
§ 3"' Para que possam manifestar sua prererência, se
assim o desejarem, deverão aqueles mencionados nos incisos I e II do§ 2' deste artigo ser intiin:idos, pessoalmente ou por edital, obedecendo-se nD que couber, as regras
estabelecidas no àrt. 99 e seus parágrafos. O cUSto- das in,timações ou da publicação de editais correrá por conta
dos iriteressados.
§ 49 Nas intimações ou editais serâ estabelecido o
prazo de 15 (quinze) dias para que aqueles mencionados
nos incisos I e II do § 29 deste artigo manifestem seu desejo -de preferência. Manifestada a preferência, a Autoridade Naval decidirá de acordo com o que dispõe o§ 29 deste artígo.
§ 59 . Não será concedida a auto{izaçào para realizar
operações e ~tividades de pesquisa, exploração, remoção
ou demolição a pessoa fisica ou jurídfca estrangeira ou a
pessoa jurídica sob controle estrangeiro, q~ tambêm
não poderão ser subcontFatados 'por pessoas fisicas ou
Jurídicas brasileiras.
Art. 11. A Autoridade Naval, quando tor de seu inte~;sse, poderá pesquisar; explorar, remover e demolir
quaisquer roisas ou bens referidos no art. 1• desta lei, iá
inc:orporados ao domínio da União.

Ãrt. 18. A Autoridade Naval, no exame de solicitação de autorização para pesquisa, exploração ou remoç-ão de coisas ou bens referidos no art. 19 desta lei, leva rã em conta os interesses da preservação do local, das
coisas ou dos bens de valor arHstico, de interesse hist6ri~
coou arqueológico, a segurança da navegação e o perigo
de danos a terceiros e ao meio-ambiente.
Parágrafo único. A autorização de pesquisa não dá
ao interessado o direito de alterar o local em que foi encontrada coisa ou bem, suas condições, ou dé remover
qualquer parte.

a

Art. 19. A Autoridade Naval, ao conceder autorização ;Para pesquisa, fixará, a seu critério, prazOs para
seu inkio e término.
. § 19 A Autoridade Naval, a seu critério, poderá au~
toriz~r que mais de um interessado efetue pesquisis e
tente a localizão de coisas ou bens.
§ 2• o autorizado a re31izar operações de pesquisa
manterá a: Autoridade Naval informada ·do desenvolvi~
mento das operações e, em especial, de seus resultados e
achados.
Art. 20. As coisas e Os beris- res,8aiãd0s, dC valor
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, permanecerão no domínio da União, não sendo passíveis de
apropriação. adjudicação, doação, alienação direta ou
através de licitação ou hasta pública, e a eles não serão
atribuídos 1(alores para fins de fixação de pagamento a
concessionário.
Art. 21. O contrato ou ato de autorização- C!e remoção ou exploração poderá prever como pagamento ao
concessionário, resalvado o disposto no art. 20 desta lei.,
jn fine:
I --=. soma em dinheiro;
I I - soma em dinheiro, proporcional ao valor das coisas e dos bens que vierem a ser recuperados; ·
III- adjudicação de parte dos bens que vierem a ser
recuperados;
IV - pagamento a s_er fi.xado drante do resultado de
remoção ou exploração, conforme as regras estabelecidas para fixação de pagamento p"or assistência e salvamento, no que couber.
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§ 1• Serão decididos por arbitragem os pagamentos
previstos nos incisos II e I V deste artigo, que não estejam
ajustados em contrato ou acordo.
§ 29 RessalVado o dtspo:sto no mciso III deste artigo,
todas as demais coisas ou bens desprovidos de valor
artístico e de interesse históriço ou arqueológico que venham a ser removidos terão sua destinação dada pela
Autoridade Naval, a seu critério, ou serão alienados,
pela mesma· Autoridade, em licitação ou hasta- pública,
tendo preferência, -preço pO'r preço, o concessionãrio. em
primeiro lugar, e o antigo responsável, ei,IJ. segundo lugar.
§ 3• O valor das coisas e dos bens que vierem a ser
removidos poderá ser fixado no contrato ou ato de concessão antes do início ou depois do término das ope.
rações de remoção.
Árt. 22. A Autoridade Naval poderá cancelar a autorização se:
I - o autorizado não tiver dado início às opCrações
dentro do prazo estabelecido no ato de autórizaçlo, ou,
no curso da~ operações, não apresentar condições para
·
lhes dar continuid;tde:
I I - verificar, durante as operações, o surgimento de
riscos inaceitáveis para a segurança da navegação, de da·
nos a terceiros, inclusive aos que estiverem trabalhando
nas operações, e ao meio ambiente:
III- verificar, durante as operações, que o processo
ou os meios empregados estão causando ou poderilo
causar prejurzo às coisas ou aos bens de valor artisfíco,
de interesse histórico ou arqueológico, ou danificar local
que deva ser preservado pelos mesmos motivos.
Parágrafo único. Nenhum pagamento Será devido
ao autorizado pelo cancelamento da autorização, salvo
quando já tenha havido coisas ou bens, desprovidos de
valor artístico e de interesse histórico ou arqueológico,
recuperados, situação em que tais coisas ou bens pode·
rão ser adjudicados ou entregue o produto de sua venda,
mesmo que em proporçàC'I inferior ao previsto no contrato ou ato de autorização. para pagamento--e-compensação do autorizado.
Art. 23. Independente da forma de pagamento contratada. toda e qualquer coisa ou bem recuperados, mestbo os d~stituídos de valor artfstico e de interesse histórico ou arqueológico. deverão ser entregues, tão logo recuperados, à Autoridade Naval. O autorizado, como depositário, será o re.c;ponsável pela guarda e conservação dos
bens recuperados, até efetuar a sua entrega.
Art. 24. O autorizado para uma remoção, quando
na autorização constar que a coisa ou bem deve ser total~
mente removid,o, permanecerá responsáVel. pela operação até a SUa cõinpleta remoç-ão. A Autoridade Naval
poderá intimá-lo a completar a remoção, nos prazos estabelecidos na autorização. bem como substitui~Jo, por
sua conta e risco, para terminar a remoção, se necessárío.
Ai't. 25. O autorizado ou contratado estará sujeito
às mesmas regras de responsabilidade que se aplicam, na
forma do art. 13 desta lei, ao responsâve!, ao seu cessionário e ao segurador autorizados ou compelídos a efetuar remoção ou demolição de coisa.!> ou de bens, referidos no art. to:-.
Art. 26. A Autoridade Naval poderá exigir, do irite~
ressado e requerente de autorizaç-ão pam pesquisa, uina
caução. em valor por ela arbitrado, como garantia das
responsabilidades do autorizado.
Art. 27. Nos casos em que exista interesse púbfico
na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer
outras coisas ou bens referidos no art. l"' desta lei, e já incorporados ao domínio da União, a Autoridade Naval
poderá vendé-los. em licitação ou hasta pública, a quem
se obrigue a remoVC-Ios ou demoli·los no prazo por ela
determinado.
Art. 28. Aquele que achar quaisquer coisas ou bens
r~feridos no ah. 1"" desta lei, em águas s_objurisdiçào nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em
terrenos marginais, não estando presente o seu responsá·
vel, fíca obrigado a:
J - não alterar a situação das referidas coisas ou bens,
salvo se for necessário para colocá-los em segurança; e
11 - comunicar imediatamente o achado à Autoridade Naval, fazendo a entrega das coisas e dos bens que tiver colocado em segurança e doS quais tiver a guarda ou
posse.

3342

Sexta-feira 19

P<~rágrafo

ünico.

A quem achar Coisas ôU -bcfas nos

locais estubelecidos no art. I', não caberá invocar em 5C:U
beneficio as regras da Lei n\" 3.071. de 1' de janeiro de
1916 ~ Código Civil Brasileiro - que tratam da invenção e do tesouro.
Art. 29. _ As coisas e os bens referidos no art. I• desta
lei, encontfados nas condições previstas no artigo anterior. serão arrecadados e ficarão sob a custódia da Autoridade Naval, que poderá entregã-los, quando nacionais
ou nacionalizados. aos seus responsâveis.
§ l'l' As coisas e os bens que ainda não tenham sido
alienados pela Autoridade Naval poderão ser reclamados e entregues aos seus responsáveis, pagando o interessado as custas e despesas de guarda e conservação.
§ 29 Não sendo_ as coisas e os bens reclamados por
seus responsáveis, no prazo de 30 (trinta) dias da arrecadação, a Autoi-idade Naval poderâ declarã-los perdidos,
""§ 3'~' A~ coisas e OS bens de difícil guarda e conservação poderão ser alienados em licitação ou hasta pública pela .Autoridade Naval. O produto da alienação será
guardado por aquela Autoridade Naval pelo prazo de 6
(seis) meses. à disposição do responsável pela coisa ou
bem. Decorrido o prazo, o produto da alienação serã
convertido em receita da União.
Art. 30. As coisas e os bens de que trata o art. \9
desta lei. quando. identificados pela Autoridade Naval
como de procedência estrangeira e não incorporados ao
domínio da União_ por força do art. 3:!, serão encaminhado::. à Secretaria da Receita Federal para aplicação
da legislação fiscal pertinente.
Art.. 31. As autorizações concedidas, até a data da
promulg.ação desta lei, para a pesquisa. exploração Ou
remoção de coisas ou bens referidos no art. J9. não ficarão prejudicadas, ficando os interessados, no entando 1
sujeitos às normas desta lei.
Art. 32. As coisas ou bens afundados, submersos,
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional,
em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos
marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou for~
tuna do mar ocorrido há mais de 20 (vinte) anos da data
de publicação desta lei, cujos responsá\·eis não \·enham a
requerer autorização para pesquisa com fins de remoção,
demolição ou exploração, no prazo de I (um) aiío a contar da data da publicação desta lei, ser5o considerados,
automaticamente, incorporados ao_ domínio da União.
Parágrafo único. Os destroços de nclvios de cascos de
madeira afundados nos séculos XVI, XVII e XVIII terse-ão como automaticamente incorporados ao domínio
da União, independentemente do decurso do prazo de I
(um) ano fixado no caput deste artigo.
'ATt. 33. Das decisões proferidas, nos termos desta
lei, caberá pediOO de reconsideraçào à própria Auloridade Naval ou recurso à instância ímediatamente superior
àquela que proferiu a decisão, sem efeito suspensivo.
Parâgr.afo único. Para fins do disposto nesta lei, o
Ministro da Marinha é considerado a instância-final, na
esfera da Administração Pública, para recursos às decisões da Autoridade Naval.
Art. 34. S~o consideradas Autoridades Navais, para
fins desta lei, as do Ministério da Marinha, conforme as
atribuições defmidas nos· respectivos regulamentos.
Art. 35. O Ministro da Marinha, sem prejuízo da
aplicação imediata do estabelecido nesta lei, baixarã e
maÍlterã atualizadas instruções tiecessãrias l sua execu~ão.

Art. 36. As ínfrações aos dispositiVOs-desta lei sujeitam os infratores às sanções cabíveis aO. Decreto-lei n9
72,848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, sem
prejuízo d"c:L aplicação de outras previstas na legislação vigente.
Art. 37. ~ta lei entra cnrvigor na data de sua publicação.
Art. 38. Ficam revogados os arts. 731 a 73.9 da lei
n9 556, de 25 de junho de 1850- ~digo Comercial Brasileiro; o art.-5{) do Decreto-lei n' 1.284, de 18 de maio de
1939; o Decreto-lei n9 235, de 2 de fevereiro de 1938; o
Decreto-lei n9 e.256, de 30 de novembro de 1945, com as
alterações introduzidas '.pela Lei n'~' 1.471, de 21 de novembro de 195 I; a alínea p do art. 39 da Lei Jl9 4.213, de
14 de fevereiro- de 1963; O Título XXI do Livro V do
Decreto-lei n• 1.608, de 18 de setembro de 1939 (arts. 769
a 771) e o inciso XIV do art. 1.218 da Lei nt 5.869, de li
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil e demais
disposições cm contrário.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do RequerimentO n'~ SOO de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n9 433, de 1986, relativa a
pleito do Governo do Distrito Federal.
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,
Constituição e Justiça e Distrito Federal.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio, substituJo e;ventual da referida Comissão, para relatar o parecer da refe·
rida Comissão.
O SR. AMIR GAUDI!;NCIO (PFL- PB. Para emitir
parecer.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 433/86, o Senlioi Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Distrito Federal, que objetivã alterar a redaçào do artigo 19 da Resolução nt 206, de 22 de
agosto de 1986, que autorizou aquele Governo a contratar uma operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 408.526 OTN.
Esclarece o Governador do Distrito Fc_deral:
"Enquanto se processava a tramitação da maw
téria, o Banco do Brasil S.A. cedeu ao Governo do
Distrito Federal, em comodato, um helicóptero,
modelo "Esquilo", cujas condições de operacionalidade estão a depender, tão-somente, de pequenos
ajustes e da adoção de algumas medidas administra·
tivas.
O aparelho cedido pelo Banco do Brasil viabiliza
o atendimento às necessidades iniciaiS do órgão de
segurança pública, concernentes ao apoio aêreo às
operações policiais.
Outros suprimentos de meios materiais de igual
modo se fazem indispensáveis às atividades de segurança pública na C8pital do País, tais como viaturas, unidades operacionais básicas, equipamentos
para os Institutos de Criminalí_stica e de Medicina
Legal, de telecomunicações, animais para- a Polícia
Montada, arreamentos, viaturas especializadas para
o Corpo de Bombeiros, tudo destinado, prioritária e
especificamente, à melhoria do Sistema de Segurança Pública desta Capital."
A alteração solicitada não modifica o valor.estabelecido na Resolução mencionada e muito a destinação origi~
na I.
Portanto, tendo em vista os altos índices de violência
que vêm-se verificando na Capital da República e que é
dever do Estado tomar todas as providências no sentido
de coibir taís ocorrências lamentáveis e assustadoras,
esta Casa acolhe com simpatias as pretensões do Sr. Governador do Distrito Federal.
Assim sendo, acolhemos a Mensagem, nos termos do
seguinte:
•
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 271, DE 1986
Altera a Resoluçio nt 206, de 22 de agosto de

1986.

~

O Senado Federal resolve:
Art. 111 O artigo 1' da Resolução n' 206, de 22 de
agosto de 1986, passa a vigonir com a seguinte redação:

••Art. 1' to Governo do Di!itrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 418.526,00 Obri·
gações :do Tesouro Nacional_~ OT_~,junto à Caixa
EConôriliCa Federal, esta-como-gestora -do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina·
da ao equipamento e reequipamento do setor de segurança pública, no Distrito Federal."
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Comissão de Economia cOnclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~' 271, de 1986, que altera a Reso·
1ucão n' 206. de 1986, qtiC autoriza o Governo do Dístri·
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to Federal a contratar operação de crédito no valor, em
cruzados, a 418.526,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e do Distrito Federal.
Solicito ao nobre Senador NivaJdo Machado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Proj~to de Resolução, da Comissão de
Economia do SC:nado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem nt 433/80,-do Senhor Presidente da República altera a Resolução n• 206, de 1986,
que autoriza o Governo do DistritO Federal a contratar,
junto à Caixa Econômica Federal, uma operação de cré·
óitO -no VaLor correspondente, em cruzados, a 418.526
OTN, mantendo o montante e a destinação originalmen·
te autorizados.
o-pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceítuado no artigo St do combinado com o item V, do
art. 42, da ConStituiçãO,
A Comissão de Economia examinou o mérito do pedi·
do de Resolução, alterando a Resolução mencionada,
Assim1 verifica~se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~
__ pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
E o parecer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclii) - O parecer é
favorável. Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o
parecer da Comissã.o do Distrito Federal.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs, SenadQr~:
Sob exame o Projeto de Resolução n• 271, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que altera a Resolução n9 206, de 1986, de modo a permitir o Governo do Distrito Federal a excluir a compra de
2 (dois) helicópteros da autorização original.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeirost a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec·
tos de constituciO-nalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação
aflitiva com que se defronta a população brasiliense em
face aos últimos acontecimentos relacionados com a segurança pública.
:E. o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer ó
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discus·
são do projeto, em turno único.
O Sr. Octávio Cardoso - Peço a palavra. para discutir
o projeto, Sr, Presidente.
-~-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octãvio Cardoso, para discu·
tir.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Para dis·
cutir, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-na&R:IBenado tem apreciado um número bastante avul·
tado de empréstimos e, naturalmente, não tem tido a
oportunidade, e certamente nem lhe seria próprio, de
examinar o aspecto administrativo da aplicação do dinheiro, E, certamente, foi por isso que, em 1982, nós até
aprovamos um empréstimo externo para o Estado de
Pernambuco e parte desse empréstimo foi destinado a
clubes de futebol. Eu considero o futebol uma atividade
importante. Só tenho as minhas dúvidas se seria o caso
de contrair empréstimos externos para atender a clubes
de futebot mesmo na iminência de uma eleição, que não
se pode perder, como parece que houve, em 1982, naquele Estado. Pois agora vejo que o Distrito Federal está pedindo a retificação de uma resolução para compra de
equipamentos para a segurança pública.
Ora, Sr, Presidente, depois do que tenho lido e visto,
eu até ima~iD.ava que o Distrito Federal jamais recorre-
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ria a um empréstimo para o atendimento das_ suas, necessidades. Quando venho para o Congresso Nacional, passo pelo prédio do Ministério da Justiça e vejo que se tira

o mármore para restaurar a fachada original, ideada
pelo arquiteto do povo. É que, segundo se diz., os blocos

de mármore deveriam ser maiores e, como eles foram
menores, davam a idêia de que eram azulejos e precisavam ser tirados. E assi foi. Isso deve ter custado ao redor
de 2 milhões de cruzados, ou um número assemelhado.
Vejo depois; Sr. Presidente, que planeja o Governador

do Distrito Federal retirar o mastro da bandeira da
Praça dos Três Poderes. Eu tenho feito o possível para
não me ocupar de certas coisas, aqui, no Senado, que pareçam picuinha ou pareçam coisas menores. Mas, algumas coisas não se pode deixar de comentar. É que aquele
mastro assemelha-se, em altura, ao anexo aqui do Congresso. Ele foi construído na época do regime discricionário. Então, é preciso destruí-lo, para que não -res·te
nada daquele regime- eu até tenho medo que nós acabemos por destruir certos homens, para também não ter
lembranças de antigos regimes.
Mas, eu dizia, Sr. PreSidente, que se qtier destruir
aquele mastro, que, segundo fiquei sabendo, tem uma
fundação que chega a 23 metros. Para ser destruído, ele
deve ser cortado e depois recolocado no lugar, através de
solda de peça por peça. Por quê? Para que não lembre o
regime discricionário: Então, fico pensando se esse nosso
Governador chega a ser Prefeito de Madrid! Sabe o que
S. Ex~ fará, Sr. Presidente? Vai mandar destruir o monumento chamado "Vale de los Cal_idos", que foi conStr'Uído em memória dos que tombaram na revolução. É encravado na rocha, e é todo de mármore, e foi mandado
erigir por um ditador e ali está o corpo do (~;tador, entre
os reis de Espanha.
Então, fico pensando que, se fosse Prefeito de Londres, mandaria destruir a Torre de Londres, lembrança
de tanta atrocidade, de tanta injustiça; e fico peilsatldo o
que não aconteceria com a B_asílica de São Basílio, na
Praça Vermelha, em Moscou, que V. Ex• e outros parlamentares, recentemente, vi~taram, que é uma beleza,
uma obra prima resplandecente no seu ouro, e que um
cruel rei, depois de ter perguntado ao arquiteto se seria
capaz de fazer coisa igual, e tendo recebido a resposta
afirmativa, de que seria capaz de fazer coisa igual, mandou furar os olhos, mandou vazar os olhos do arquiteto
para que não fizesse coisa igual. Fois assim co_n10 _agiu
João, o terrível, eu penso que o nosso Governador também poderia fazer coisã.s assirO, para apagar a imagem
do passado. Mas seria preferível que nós aprendêssemos
com a Inglaterra, que, ao supultar o cruel Cromwell,
dedicou-lhe apenas uma laje, um nome: Cromwell e nada
mais, ali diz tudo da sua história.
Hoje, nós estamos apreciando um crédito para o Governo do Distiità Federal. Para quê? Para a segurança,
justamente hoje, quãndo foram libertados perigosos facínoras que saíram e que, ao que me consta- pasSamos o
dia aqui no Senado e não temos informações - mas, ao
que me consta, já assassinaram alguém num posto aí na
Ceilândia.
Não sei bem se a Papuda resulta da concepção genial
do artquiteto de Brasília, a quem respeito, mas também
reconheço nele o direítci -de errar. Reconheço que ele
deve concorrer com outros brasileiros de igual, de semelhante talento, quando pretende fazer as obras públicas.
Mas constrói-se o Panteão dos Heróis, muda-se o Plenário da Câmara, modificam-se coisas em Brasília,
constrói-se a Ciclovia, pretendeu-se construir um teatro
grego numa fenda [la Ceilândia, tudo sem licitação e sem
concorrência, em homenagem ao talento do fundador de
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Brasília. Não sei se resultou desse talento a Papuda, o
presídio, só sei, Sr. Presidente, que depois que se liberta
presidiários perigosos em automóveis com o tanque
cheio de combustível, está-se abrindo precedentes. Com
advogados do lado e até padres para abençoar, certamente, a aventura, não sei, Sr. Presidente, se não estaremos abrindo um precedente perigoso. Pode o médico
que vai visitar um presidiário ser capturado como relem;
a assistente social, o guarda penitenciário, as pessoas da
faxina. Não sei se o Governo do Distrito Federal teve o
cuidado de esgotar o diálogo para não abrir precedente
temeroso, das pessoas de Brasília não se sentirem seguras. Já não bastasse com os marginais que estão nas ruas
e, agora, ainda acrescidos dos escalados marginais do
_
_
cárcere da PaQuda.
Eu queria, êntão, aproveitar esta oportunid"ad~_em que
se discute esse empréstimo ao Governo do Distnto Federal, para fazer est~s comentários de algum~s co_isas que
não se entende, p01s se de um lado se tem dmhe1ro e poder para tudo, de outro lado se vem pedir~ esse Senad?
que altere uma resolução para que se modifique a _destinação de uma determinada verba, de um determmado
recurso.
Mas, de qualquer forma, eu penso, Sr. Presidente, que
o Distrito Federal vem tendo uma administração que
mão prima pela sobriedade, e essa é uma oportunidade
de dizer. O Senado certamente aprovará, mas não sem o
protesto e o registro da minha Bancada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Octávio
Cardoso.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão de Redação que será Hdo pelo Sr.
]~'-Secretário.

É lido o seguinte
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RESOLUÇAO N•
Altera a Resolução n~' 206, de 22 de agosto de 1986.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' O artigo i"' da Resolução n"' 206, de 22 de
agosto de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo l~' É o Governo do Distrito Federal,
autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 418.526,00 Obrigações do Tesouro Na_cional- OTN,junto à Caixa
Económica Federal, esta como gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada ao equipamento e reequipamento do setor de segurança pública, no Distrito Federal."
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESlOENTE (José Fragelli) --A Presidência
convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às 22
horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DO SENADO
N• 118, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o PLS n~' 126, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 118, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera a redação do _art. II da Consolidação das Leís- do Trabãlho, para que a prescrição bienal
seja contada a partir da cessão do contrato de trabalho,
tendo
PARECERES, sob n~'s 506 e 507, de 1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com emenda que apresenta n"' 1-CLS.

-2-

(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de ResOlução n"' 271, de
1986,
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resoluçã-o n~' 271, de 1986, que altera a Resolução n~'
206, de 22 de agosto de 1986.

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Nivaldo MachaM
do, Relator- Alaor Coutinho (art. 90).
ANEXO AO PARECER N' 1.019, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução P"' 271, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do artigo 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 126, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o PLS n"' 118, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 126, de 1980, de autoria do Senador Henrique
Santillo, que acrescenta parágrafo único ao artigo li da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 506 e 507, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela prejudicídalidade,
tendo em vista o parecer favorável dado ao Projeto de
Lei do Senado n'~ l 18, de 1980; e
-de Legislação Social, pela prejudicialidade, tendo
em vista o parecer favorável dado ao Projeto de Lei do_
Senado n'~ 118, de 1980.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 55 minutos.)

Sessão, em 18 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
- EXTRAORDINÂRIAPresidência do Sr. José Fragelli

ÀS 22 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES os SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice Micheles Raimundo Parente- Hélio Gueiros- Helvidio Nunes

-Dias Ma~do ~Afonso Sancho- Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Carlos Lyra-

Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho
- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Jamil Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito
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Ferreira- Josê Frage!li- Saldanha Derzí- Enêas Fa~
ria- Arno Damiani -Ivan BõOato- Carlos Chiarem
- Octávío Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre~
sença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. H a~
vendo número regimental, declaro aberta a seSSão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I9~Secretârio.
-

São lidos os seguintes

Requeremos urgência, nos termos do aft:-371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 286, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Cotia
-SP.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 19&6. - Hélio
Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N• 502, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do arL--J71~-ifínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 401, de
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente- SP.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1986.- Alfredo
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 118, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o PLS
N• 126, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 118, de 1980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que altera a redação do art. 11
da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a
prescrição bienal seja contada a partir da cessação
do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 506 e 507, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorãvel, com emenda
que apresenta de n9 1-CLS.
Discussão do projeto e da emenda.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o -vericido para o segundo turno regimental. Fica
prejudicado o item seguinte da pauta, Projeto de Lei do
Senado n9 126/80, que com ele tramita em conjunto e
versa sobre matéria de conteúdo semelhante.
~

Art. 2«' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.

E a seguinte a emenda aprovada
EMENDA N• 1-CLS

REQUERIMENTO
N• 501, de 1986

O SR. PRESIOE:NTE (José Fragelli) -

"Art. II. Prescreve em 2 (dois) anos, contados
da cessação do contrato de trabalho, o direito de
pleitear a reparação de qualquer dano resultante de
ato infringente de dispositivos desta Consolidação."

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• 118, de 1980
Altera a redaçào do art. 11 da Consolidação das
Leis do Trabalho, para que a prescrição bienal seja
contada a partir da cessação do contrato de trabalho.

O Congi'ess,fNacioriai decreta:
Art. !9 O art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio
. de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

O art. 11 d.li. C[T, a que se refere o art. l«' do Projeto
de Lei do Senado n9 ll8J80, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. Prescreve em dois anos, contados da
cessação do contrato de trabalho, o direito de pleitear a reparação de qualquer dano resultante de ato
infringente de dispositivo legal."
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n"' 501, de urgência,
lido nO Expediente, para a Mensagem n9 286, de 1986,
reHttiVa a pleito da-Prefeitura Municipal deCotia- SP.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matêria, que fOi despachada
às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e
de M unicfpios.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, -concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, substituto
eventual da referida Comissão, para relatar o parecer.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 286/86, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado_ federal
pleito da Prefeitura Municipal de Cotia (SP), que objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
I. Proponente
Denominação: Município de Cotia
Localização (Sede): Av. Prof. Manoel José Pedroso,
1.000 Cotia - SP.
2. Financiamento.
Valor: equivalente, em cruzados, até 75.445,11 OTN.
Objetivo: Implantação de meios-fios, sarjetas rede de
galerias de ãguas pluviais e elementos de captação, cascalhamento, compactação e acerto de greide.
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização; 9 (no~
ve) anos.
Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do
______ _
índice de variação das OTN.
Condições de Liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo_com _cronograma a ser apresentado.
Con_dições de Amortização: o saldo devedor será
amortizado em 36 (trinta e seis) prestações trimestrais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes
dispêndios anuais:
1986- Cz$ 156.866,00
1987 - CzS 471.168,00
1988 - CzS 471.168,00
1989- Cz$ 694.150,00
1990 - Cz$ 1.330.376,00
1991 - Cd 1.278.024,00
1992- Cz$ 1.225.672,00
1993- CzS 1.173.320,00
1994 - Cd 1.120.968,00
1995 - CzS 1.068.618,00
1996 - CzS 1.016.266,00
1997 - Cd 963.914,00
1998 - Cz$ 688.579,00 .
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Garantias: vinculação de parcelas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 46, de 31 de outubro de 1984.
Considerando os aspectos social, econômico, financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a
Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas normas
.operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 272, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coda (SP) a
contratar operação de crédito no valor correspondente
em cruzados, a 75.445,11 OTN.

O Senado Federal resolve:
Artigo l«' E a Prefeitura Municipal de Cotia (SP)
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 75.445,11 OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação de meios-fios, sarjetas,
rede de galerias de água-pluvial e elementos de captação,
cascalhamento, compactação e acerto de greide.
Artigo 2«' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
E o _P?recer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 272, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Cotia (SP), a contratar operação de
crédito no valor, correspondente em cruzados a
75.445,11 OTN, para os fins que especifica.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
-Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. H€LJOGUEIROS (PMDB- PA. Para proferir o 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 186/86, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Cotia (SP) a contratar empréstimo no valor corresponw
dente, em cruzados, a 75.445.11 OTN. destinado a finanw
ciar a implantação de meios-fios, sarjetas, rede de galerias de águas pluviais e elementos de captação, cascalhamenta, e acertos de greide.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 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- F AS.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada conw
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcíe; inerecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
E. o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira 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 272, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva a autofizar a Prefeitura Municipal de Cotia
(SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.455,11 OTN, destinada à implantação de meios-fios, sarjetas, rede de galerias de água pluviais e elementos de captação, cascalhamento,
compactação e acerto de greide.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec-
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tos de constitucion-alidade, juridicidade e técnica Iegtslativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos 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 municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributários a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
O parecer é faVõrâvel, Sr. Presidente, mas eu gostaria
de consignar, nesta última semana de esforço concentrado, visto que parece que já chegamos a uni termo, consignar a presença, neste plenário, do valoroso Deputado
Francisco Amaral que me honrou com o seu companheirismo quando Deputado Federal na legislatura de 1966 e
70. Desde aquela época este Deputado tem primado por
esse tipo de educação, de assiduidade e de acompanhamento de uma pertinácia realmente invejável. E ao exarar esse parecer favor.áve~ Sr. Presidente, eu o faço com
muita alegria porque tenho, também, a oportunidade de
consignar nos Anais do Senado este pensamento, este
conceito, que nada mais é do que um gesto de justiça a
um Deputado que, realmente, corresponde à confiança e
às aspirações dos seus eleitores,
O parecer é favorável, com estas considerações, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéría vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Sobre a mesa
o parecer da Comissão de Redaçào que será lido pelo Sr.
19-Secretârio.
Ê lido o seguinte

PARECER
N• 1.020, de 1986
(Da Comissão de'R:edação)
Redação final do Projeto de Resolução n9 272, de
!986.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 272, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia - SP, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 75.445, ll
OTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Amo Damiani.
ANEXO AO PARECER No 1.020, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n9 272, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO.N'

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 75.445,11 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> g a Prefeitura Municipal de Cotia, EstadO de
São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela de nl' 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.445,ll Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN, junto à Caixa Econôrnic_a F_ederal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação
de meios-fios, sarjetas, rede de galerias de âgua pluviais e

elementos de captação, cascalhamento, compactação e
acertO de greide, no Município.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projetO- vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 502, deürgênc~a,-lido n?
Expediente, para a Mensagem n~' 401/86, relativa a pletto da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente São Paulo.
Em votação.
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.
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos
integrantes da Comissão de Economia, concedo a palaM
vra ao nobre Senador Nivaldo Machado, substituto
eventual na referida Comissão, para relatar o parecer
dessa Comissão.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE: Para
proferir parecer.)-- Sr. Presidente, Srs. Senãdõres:
Com a Mensagem n"' 40lj86, o Sr. Presidente daRepública submete à deliberação do SenaQo Federal pleito
da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP),
que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de São
Paulo, este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, a seguinte operação de
ctêdito:
-caracterís-ticas da Operação:
A - Valor: Cd 31.920.000,00;
B- Prazos:
I -de carérlcia: 30 meses (máxima) e 24 meses (estimada); 2 - de amortização: 240 meses;
C- Juros; 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (Agente Financeiro); Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e
E - Destinação dos recursos: execução de obras do
Projeto CURA, no Município.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças municipais, constatou qUe a·margem de poupança re·al do
Município, da ordem de CzS 52.460,00 mil, mostra-se
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida consolidada interna apresentarâ após a efetivação do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção do compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na
execução orçamentária de seus futuros exercícios.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Estado de São Paulo S/ A considera viável técrlica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 273, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente (SP) a contratar operação de crédito nova~
lorde Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, nove~
centos e vinte mil cruzâdos).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP), nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, de
1976, e Resolução n~' 64/85, do Senado Federal, autoriM
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte
mil cruzados), junto ao Banco do Estado de São Paulo
Sf A, este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução
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de obras do Projeto CURA no Município, obedecidas as
córidiÇõCS adm-itidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectiVõ processo.
Art 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer da
Comissão de Economia conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n~' 273, de 1986, que autoriza aPrefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP), a contratar operação de crédito no valor de CzS 31.920.000,00
(trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados),
para os fins que especifica.
Dependendo de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
Solicit_o ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir 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~> 401/86, do Senhor Presidente da Republica, autoriza a Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente (SP) a contratar empréstimo no valor correspondente, a Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados), junto ao Banco
do Estado de São Paulo SJA, destinado a financiar a
execução de obras do Projeto CURA no Município.
O pedido de autortzação foi formulado nos termos do
preceituado no artigo 2"' da Resolução n~' 93, de 1976, do
seiüi.QQ-y-ederal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n"'
62, de 1975, tarilbéril do Senado Federal, h~a vista que
os recursos a serem repassados serão provenientes do
Banco Nacional da Habitação- BNH.
Assim, verifica-se que a ProposiçãO foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, nierecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica legislativa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - Solicito ao
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão
de M unicfpios.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução n9 273, de 1986, de
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 31.920.000,00- (trinta e um milhões, novecentos e
vinte mil cruzados), junto ao Banco do Estado de São
Paulo S/ A, destinada à execução de obras do Projeto
CURA no Município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de &:anomia
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
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento fa vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Camisão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Econom-ia, tendo em vista a situação
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributãveis a riiVel da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para imple-mentar os programas de trabalho.
b o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da ComíSSão -de Redação, que vai ser lido pelo
Sr. !~>-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER
N' 1.021, de 1986
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

n~>

273, de

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do PrOjeto de
Resolução nl' 273, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a contratar operação
de crêdito no valor de CzS 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados).
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente -Octávio Cardoso, Relator - Arno Damiani.
ANEXO AO PARECER W 1.021, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n» 273, de
1986.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artígo 42, indsõ- VI, da ConstitüiÇão, eeu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente, Estado de São paulo, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um
milhões, novecentos e vinte mil cruzados).
O Senado FedCral resolve:
Art. li' ta Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nos termos do art. 21' daResolução n~' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no va~
Ior de Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados), junto ao Banco do Estado de
São Paulo S/A, este na qualidade de-ãgente financefro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à
execução de obras do Projeto CURA, no Município,
obedecidas as demais exigências estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, n-o reSpectivo processo.
Art. 29 Esta-resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto _vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii)- A Presidência
agradece a todos os Srs. Senadores que aqui permaneceram, a fim de que pudéssemos chegar a bom resultado
com esse esforço concentrado.
Thrlgimos, também, nossos agradecimentos a todos os
funcionários da Casa que colaboraram, sobretudo nas
horas extraordinárias de trabalho. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
designa para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei
nl' 63, de autoria do Senador Jorge Kalume, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados o
material fotográfico D.acional, tendo
PARECERES, sob n•s 1.143 e 1.144, de 1985,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnãlidade e juridicidade; e
-de Finanças, favorável.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nl' 188, de 1985, de autoria do Senador
Mário Maia, que proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu replantio, respeitadas as condições ecológicas, tendo
PARECERES, sob n~>s 439 a 44 t, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
- de Agricultura e de Serviço Público, favoráveis.

3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n<:t 297, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'
5.1_08, de 21 de setembro de 1966 (Càdígo Naélonal
de Trânsito), para o fim de determinar a inclusão de
um representante da Associação Brasilelra de Medi~
cina de Tráfego no CONTRAN, tendo
PARECERES, sob n9s 417 e 418, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Serviço Público Civil, favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

{Levanta-se a sessão às 22 horas e /3 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 6-8·86 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUDUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Leio na imprensa, precisamente no Jornal do Brasil,
edição de hoje, notícia que todos nós podemos considerar alvissareira: trata-se da reposição das perdas dos proventos do aposentado, principalmente depois da instituição do Plano Cruzado.
O jornal informa que é propósito do Governo Federal,
através do Programa de Ação Social, repor os prejuízos
sofridos pelos 12 milhões de aposentados e pensionistas
da Previdência Social, em decorrência da política salarial
dos últimos_ anos_
Na verdade é uma notícia, como disse e repito, alvissareira para todos nós; nós que lutamos pela justiça social,
por uma melhor distribuição de renda, a fim de evitar
que apenas uns poucos tenham o máximo e a grande
malorffi-àã- População não disponha, sequer, do mínimo
para viver de maneira decente e digna.
$e o Governo na verdade eStá nesse prop-6siio, não há
como deixar de exaltar o seu gesto, a sua decisão de restaurar o poder de compra do aposentado, que, em geral,
passa, depois da inatividade, a curtir uma vida de dificuldades, aflições, de agruras. Por isso é que, nenhum governo que tenha a preocupação pelo social como prioridade pode deixar de merecer o nosso apoio. O desenvolvimento não tem por finalidade gerar riquezas para uns
poucos e miséria para a maioria. Esse não é o programa
qu:e-adátO-u ·as riiedídiiS ae·estánCariierúõ da inflação que
sangrava a economia do País- encaminhará no tempo
devido projeto nesse sentido, ou acatará as medidas
anunciadas em programa de ação social do Governo.
Diz, ainda, a notícia que o 'Governo planeja, também,
reduzir de 8% para 2% a contribuição previdenciária dos
tra5alhadores que ganham salário mfniriio.
Ora, Sr. Presidente, nenhuma medida tem mais con~
teúdo social e humano do que esta, de fazei com que a
incidência da contribuição previdenciária seja menor
para os que menos ganham, e maior para os que têm
maiores salário-s, cobrando-se, dentro desse critério, a
parte do empregador.
O Sr. Luiz Viana -

Permite um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO Ex• com muito prazer.

Pois não, ouço V.

Setembro de 1986

O Sr. Luiz Vianna- As observações que V. Ex• está
fazendo são realmente importantes, e devem ter a maior
divulgação para um melhor conhecimento do empenho
em que está o Governo, em relação à sua política social.
No que diz respeito à Previdência Social, que V. Ex• está
se referindo, as medidas que estão sendo adotadas e as
que possivelmente ainda virão a ser estabelecidas po~ l~i,
elas são a continuidade de programa que naquele Mmtstério instaurou o Ministro Waldir Pires. Realmente foi
um programa voltado para os mais fracos, os mais
pobres, os mais necessitados, e que terâ realmente um
progressivo desenvolvimento para uma melhor justiça
entre os que trabalham no Brasil.
O SR. NIV ALDO MACHADO- Senador Luiz Viana, acolho o aparte de V. Ex• e o incorporo às considerações que estou fazendo, e o faço com muita honra para
mim, porque a sua contribuição é daquelas que podem
prestigiar as despretensiosas considerações que estou fazendo. Na verdade a Previdência Social, que foi, durante
tanto tempo, o prato de lentilha com que o Governo aliciava os-adversários políticos, e que, por isso, chegou a
ser um amontoado de organizações falidas, hoje tem
condições de pagar melhores pensões, atendendo aos olr
jetivos para que foi criada, executando a política social
do GovernO.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuando ainda na leitura dessa auspiciosa notfcia:

"A perda de arrecadação decorrente naturalmente da diminuição de contribuição do trabalhador
que ganha salário mínimo, deverá ser compensada
pelo aumento da contribuição das 300 mil empresas
de maior faturamento, mantendo equHibrado o
orçamellto do lAPAS."
Ora, essa medida já deveria ter sido posta em prátiCa
há muito tempo; e aqui, permitam que eu acentue, nesta
oportunidade; por ela lutei, dentro da minha alçada, nos
diversos mandatos políticos que exerci, notadamente na
Assembléia Legislativa de Pernambuco.
Leio:
"_O aumento previsto para os trabalhadores de
salário mínimo, com a redução da contribuição, ficará acima do que estabelece a lei salarial, de acordo
com os cálculos do governo. No caso dos aposentados e pensionistas o Programa de Ação Social prevê
que o abono, incluindo as famílias, beneficie um
universo de 48 milhões de pessoas."

Ora, isso significa que tem um largo al~ance a ~e?i?a

a ser adotada pelo Governo, podendo rettrar da mise':a,

de condições infra-humanas de vida, um gra~de con.tmgente da população, precisamente pela estatísttca aqutlevantada e anunciada pelo Jornal do Brasil, 1/3 da população brasileira.
Diz, ainda, a notícia:
"Os Ministérios da Fazenda e do Planejame!JtO a
aprovarem essas medidas começaram a estudar
também o pagamento da dívida da União para co~
a Previdência Social. O objetivo é conceder a~ Mtnist_ério um _reforce de caixa que p~r_rylita ~e_e_rf~t~o_a~
mento- e moderniZação de todo o sistema prevíàenciãrio."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema merece estudo mais aProfundado e espero fazê-lo e~ outra ho~a,
em outra oportunidade, com dados que a tmprensa na~
pôde fornecer. Mas, a vôo de pá_ssaro, nós po.demos dtzer que a providência ora anunctada, n~s cogttacões d_o
Governo, preencherá a lacuna de utyt ststena de P~evt
dêncía, que durante muito tempo d.etxou de cumpnr os
seus objetivos. Criada com a finahdade de amparar a
fami1ia no desaparecimento prematuro do seu ch7fe,
garantindo~lhe uma pensão digna, ela falhou em muitos
aspectos. Agora, parece restaurada e caminha para o fiel
cumprimento dos seus objetivos ..E praza ~os céus que
isto aconteça. Confiamos no Prestdente Jose Sarney,, na
sua disposição de dar prevalência ao soctal,
credenciando·se, assim, como um governante à altura
dos destinos do nosso Pafs.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

Setembro de 1986
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE Il-9-86 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 0/U.DOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.

Senado~

res:
Não fizemos ontem qualquer comentário sobre a fala
do Sr. Ministro da Justiça na televisão, porquanto a sessão. foi dedicada a homenagear a memória do ilustre Senador Aderba!Jurema, representante do Estado de Per-

nambuco.
Assim, Sr. Presidente, queremos, hoje, tecer algumas
co'siderações, embora ligeiras, sobre o que disse o ilustre Ministro da Justiça, Paulo Brossard, na televisão.
É certo que tem o Governo a· dever de aplicar a lei, de
zelar pelo cumprimento da lei e o dever também, concomitante com o Congresso Nacional, de aperfeiçoar a lei.
E cabe, dentro do Governo, precipuamente, ao Ministro
da Justiça, ser o guardião da boa e correta aplicação da
lei. Não deixa entretanto, Sr. Presidente, de causar uma
certa surpresa que o Sr. Ministro não tivesse feito qual~
quer alusão a uma lei que durante anos foi tida e atacada
como autoritária. Essa lei constitui, na linguagem do
PMDB, na linguagem do PT, na linguagem do PDT, na
linguagem de outros partidos que não o meu, um resquício do regime autoritário, s_efnpre foi dito isso. Chego a
pensar, Sr. Presidente, que o autoritarismo é como um
veneno que se incorpora à corrente sangUínea e que se integra aos tecidos mais resistentes do corpo humano e da
sociedade civil. Pois não~ que os homens que ontem atacavam essa lei, hoje requisitam uma cadeia de televisão
para dizer, em tom grave, que uns imaginam como advertência e outros tomam como ameaça, que ó Governo
será implacável na aplicação da lei. Que lei? A lei autoritária.
Há poucos dias era o Ministro da Fazenda que dizia:
-"ando louco para botar a mão num sonegador, para
prendê-lo." Muito bem, o sonegador- o sonegador de
imposto, o sonegador de ben..s essenciais à sociedade- é
um elemento nocivo e não estou aqui para defendê-lo.
Estou aqui para fazer- um rC8;1stro, um registro de como
se comportam os homens do Governo depois que saíram
da Oposição. Fazem uma economia com polícia, procti~
ram bois com satélite, desejam prender sonegadores. Entretanto, o órgão encarregado de defender o consumidor, o órgão encarregado de formar o processo, o órgão

Sexta-feira 19 3347

encarregado de fazer a instrução de infringência da lei da
economia popular para mandar às delegacias e à Justiça,
a SUNAB, enche armários e prateleiras em São Paulo
sem tomar qualquer providência. Depois o delegado é
exonerado e contínua tudo como antes. Mas será que
esse Governo, que vem governando, já há algum tempo,
através da televisão, especialmente da grande rede de televisão, onde aparecem os fiscais do Sarney e há demonstrações atê histéricas em supermercados. Será que, agora, o estilo de governar é este? Pela televisão e pela
ameaça? Eu até faço uso de uma charge bastante interessante que vi e li no Jornal de Brasília de ontem. São dois
repórteres entrevistando o Ministro Funaro e o Ministro
dizendo:

Ministro não tinha nada que fazer advertência, ou não
pode receber, ou o recebimento é ilícito e a investigação
estâ Justamente nas mãos do Ministro denunciante.
A minha Bancada, a Bancada de Oposição aguarda o
resultado das investigações que deverá fazer o Ministro
da Justiça, para por cobro a essa situação de ilegalidade,
que segundo ele, vem se verificando no País.
Eram estas, Sr. Presidente, as breves considerações
que desejava fazer sobre a fala do Sr. Ministro da Justiça, antes de ontem, pela televisão, esperando que S. Ex'
investigue e relate depois à Nação o resultado do que
houver sido apurado com referência ao patrocínio estrangeiro a atividades que o Ministro reputa ilícitas dentro do território nacional. Muito obrigado!

_ "Antes de viajar, deixei ordens para punir os B;revistas, proibir os piquetes, reprim-ir a Subversão,
aplicar a lei com rigor. Só não fiz mais porque tive
que embarcar!'
E o repórter perguntou:
"O Sr. vai para o Chile?"
É assim, Sr. Presidente. Usa-se a lei autoritária e não
se faz qualquer ressalva - se diz apenas que a lei serâ
aplicada.
É certo, Sr. Presidente, que nós não queremos a anarquia. Nós queremos uma sociedade disciplinada, uma
sociedade que se renda ao império da lei. Nós queremos
uma sociedade em que a autoridade seja respeitada,
Agora, não se pode negar que o operário tem o direito de
reivindicar e de protestar, embora ele não possa usar
aquilo que constitui direito seu para atropelar o que
coru;titui direito de outrem. Tememos, Sr. Presidente,
que alguns empresários, especialmente os banqueiros,
muíto contentes com a bem sucedida advertência do Ministro, se sintam suficientemente fortes e passem a usar,
também a ameaça, também a advertência, também a repressão contra outras camadãS da sociedade. Ontem, os
empregados que pretendiam reivindicar e protestar;
amanhã, os empresários que tanto gostaram do desempenho do Governo, hoje, porque a sociedade, à medida
em que se torna complacente como um todo com relação
à infringência de direitos de algumas das suas parcialidades, acaba sendo ela própria vítima da sua complacência
anterior.
Penso também, Sr, Presidente, que depois da pública e
grave denúncia que fez o Ministro da Justiça, de que a
CUT estava recebendo dinheiro do eXterior, de duas
uma: ou a CUT pode receber dinheiro do exterior, e o

ATO DO PRESIDENTE
N• 102, de 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973, da Comissão Diretora, e tendo em vista o que consta do Processo n'~ 000 916 86 2,
Resolve autorizar a contratação de Wilson Roberto
Theodoro para o emprego de Assessor Parlamentar, AS3 do Quadro de Pessoal CLT, sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, candidato aprovado em
Concurso Público, Área 12, homologado em 14-1-1985 e
publicado no D.O. de 24-1-1985.
Senado Federal, em 18 de setembro de 1986. -José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 33, de 1986
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições e considerando a edição do Ato n'~ 10, de 19
de junho de 1986,da Comissão Diretora, e da Portaria n9
23, de 1986, da Diretoria-Geral, resolve:
Dispensar, a pedido, o servidor Caio Torres, Assessor
Legislativo, matrícula 1240, da função de membro da
Comissão Permanente de Licitação de que trata o art. 49
do referido Ato n9 10/86".
Senado Federal, em 18 de setembro de 1986.- Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
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SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 1986

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 234, DE 1986
Autoriza a Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação \le crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
·
Art. 1• E a Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
I I de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contra\ar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto
à Caixa Econômica Federai, esta na qualidade de gestora do Fundo--de Apoio ao -Desenvolvimento Socíal- FAS, destinada à
implantação da primeira etapa da Biblioteca Central da Universidade.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 198.6. -Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 235, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, a contratrar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 135.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• E a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito nó valor correspondente, em cruzados, a 135.000,00 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 canalização de córrego, no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de ,setembro 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• 236, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito, no valor correspondente, em cruzados, a 31.775,88 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Arl. I' É a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de II de outubro de 1976, alterada 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 31.775,88 Obrigações do Tesouro NacionalOTN, junto à Caixa Economica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de um Centro de abastecimento, no Município.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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• 237, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, a contratar opera.;ão de crédito no

valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 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. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N• 238, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 236.935,70 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Ar!. 1• !?. a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11
de outubro de 1976, alterada 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 236.935,70 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 da 1' etapa do Projeto "Pé no Chão", no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 239, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, a 121.682,42 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. I• E a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, alterada 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 121.682,42 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 modernização e racionalização da Feira/Mercado Central, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
1.
RESOLUÇÃO N• 240, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 18.567,21 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, alterada 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 18.567,21 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 obras de infra-estrutura urbana, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 241, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada 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 4.316,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo d.e Apoio ao Desenvolvimento Sociai-.FAS, destinada à
implantação de Unidade Escolar, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 242, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédi-

to no valor correspondente, em cruzados, a 32.355,07 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. I' E a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiâs, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada 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 32.355,07 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 e para aterro sanitãrio, hó Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente
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SENADOR JORGE KALUME- Projetas de Lei
do Senado n~'s 214 215, ãpresentados por S. Ex• na
presente sessão.

e

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n9 63, de 1985, que ísentá ·
do Imposto sobre Produtos Industrializados o mate~
ria! fotográfico nacional. Aprot'ado em segundo turno. À Comissão de Redação.
Projeto de Lei do Senado n~' 188, de 1985, que proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu replantio, respeitadas as condições ecológicas. Aprot'ado em segundo turno. A Comissão de
Redaçào.
Projeto de Lei do S"enado n9 297, de 1985, que
acrescenta dispositivo à Lei n9 5.!08, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), para
o fim de determinar a inclusão de um representante
da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no
CONIRAN. Aprot'ado em segundo turno. A Comis~
são de Redação.
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1.3.1- Discursos após a Ordem do dia

SENADOR JOSE FRAGELLI- Análise da atual
cohJuntUra política~econômica, com ênfase para o
problema do abastecimento da carne.
SENADORA EUNICE MICHILES-Sugostõos
de S. Ex• para a exploração racional da madeira no
Amazonas, com a participação da SUDAM.
SENADOR JOSE IGNÁC/0 FERREIRA:::_
Atuação do Sr. Marcos Vilaça a frente da LBA.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO

2- MESA J)[RETORA
3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
4 - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 19 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária,

da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Frage!li e Jorge Kalume
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Dias Macedo - Afonso Sancho - Moacyr Duarte Amir Gaudêncio- Maurício Leite-- José UrbanoNivaldo Machado - Luiz Cavalcante- Alaor Coutinho -José Ignâcio Ferreira- Jamil H"ãddad- Mata~
Machado ~Benedito Ferreira- José Fragelli- Arno
Damiani - Ivan· Bonato - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadóres. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu_s, inicia~os nossos trabalhos.
O Sr. I 9-Secretârio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação
Nl' 434/86 (n~' 601/86, na origem), de 18 do corrente,
relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República nl's 181, 183,209, 212,
220, 224, 234, 238, 239, 242, 244, 254, 264, 266, 299, 300,
302 a 304, 327, 331, 335, 39 I, 393, 398, 403, 408, 409, 41 I,
413 a 415, 420, 430, e 432 a 434, de 1986.
N~' 435/86 (n9 602/86, na origem), de 18 do corrente,
relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n~>s 27, 168; 176, 182,
184, 190, 198, 208, 211, 229, 241, 245, 248, 291,301, 305,
306, 328, 332 a 3.34, 336, 372, 376, 392, 394, 395, 397, 399,
400, 402, 405 a 407, 410 e 4 I2, de I986.

PARECERES
PARECER

N• 1. 022, de 1986
Da Comissão de Legislação Social, ao Projeto de
Lei da Câmara n~ 78, de 1986, que "inclui o fotógrafo
autônomo no Quadro de Atividades e Profissões a que
se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo DecretoHiei n~' 5.452, de 1~>
de maio de 1943".
Relator: Senador Jorge Kalume
De autoria do ilustre Deputado Oly Fachin, o Projeto
de Lei ora sob exame inclui, no Quadro de AtíVidades e

PrOfissões referido no artigo 577, da Consolidação das
Leis do Trabalho, como categoria diferenciada, os fotógrafos autônomos.
Aprovado na outra Casa legislativa, este Projeto deve
reCeben;arecer- desta Comissão, no seu mérito, já que a
constitucionalidade, a juridicidade e a t~cnica legislativa
são aspectos preliminares que compete à Comissão de
Constituição e Justiça examinar.
A Constituição declara "livre a associação profissiOnal_ o.u sindical", o que é assegurado pela lei ordinária
através do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Nosso legislador ordinário optou pelo arrolamento
das atividades e profissões, determinante da formação
das entidades sindicais por categorias económicas e Pro~
fissionais, opção esta que tem tido o defeito cre não con~
ter toda a variedade de atividades e profissões que o movimento econômico gera, na vida social.
O resultado dessa lacuna é que, freqUentemente, surge
o problema de atividades ou profissões não arroladas na~
quele Quadro a que se refere o art. 577, da. CLT, isso
provoca mal~estar no meio dos integrantes das catego~
rias não contempladas, visto que ninguém deve ser res~
tringido no d~reito constitucionalmente, reconhecido .de
i_ivre associação profissional ou sindical.
A norma do artigo 575, da CLT, que determina a revisão periódica do Quadro de Atividades e Profissões,
d~ti_na~se. a assegurar a inclusão daquelas não ~rroladas
inicialmente, para ajustar o mencionado Quadro às condições da estrutura econômica e profissional do País, em
perene evolução. Mas a verdade é que tal norma não tem
garantido o acompanhamento das mutações econômicas
e sociais.
Diante desse_contexto e sendo de se respeitar o direito
de todos à associação profissional ou siOdical, não há
como negar aos integrantes dessa ou daquela categoria
profissional não contida no Quadro do artigo 5n da
CLT, o apoio ã pretensão de reconhecimento oficiar de
sua atividade, para fins de congregação em entidade sin~
dical representativa e de defesa de interesses.
Os fotógrafos autônomos, que se cntam às centenas de
milhares no País, encontram~se naquela situação de r~
triÇãõ de seu direítO constituC"ionalmente- 1-econhecido,
alêm de sofrerem, de certo modo, uma discriminação,
pois são arroladas na lei as atividades de repórteres foto~
gráfiCos (empregados de empresas jornalísticas ou de re~
vistas - 39 Grupo do Plano de Confederação Nacional
de Trabalhadores em Comunicações e Publicidade) e de

fotógrafos profissionais (empregados de empresas de
arte fotográfica- 29 Grupo do Plano da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em_ Estab~lecim.entcs de
Educação e Cultura), que são atividades congéneres.
Além disso, atividades autónomas constam do 31' Gru~
podo Plano da Confederação Nacional dos Trabalhado~
res-'no- Comércio, tais como as dos corretores, dos despa~
chantes, dos representantes comerciais, dos comissários
e consignatários, como fundamenta o autor do Projeto
na Justificação do mesmo.
Por todas as razões apontadas, opinamos pela aprovação do Projetó.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1986. -Jorge
Kalume, Relator. - Nivaldo Machado - Presidente
_eventual. - Álvaro Dias - Moacyr Duarte - HeMdlo
Nunes.
PARECER

N• 1.023, de 1986
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1986 (n9 6.692-E,
de_I985, na Casa de origem), que "dispõe sobi-e as unidade_$_ orgânicas das indústrias gráficas na Administração Federal e dá outras providências".
Relator: Senador Nivaldo Machado
O Projeto de Lei, originário da Câmara dos Deputad9-5, tem por finalidade proibir a criação de unidades o r~
gânicas de indústrias grãficas sem autorização legal específica. Proíbe também a ampliação das unidades existentes, permitindo apenas a reposição de equipamentos
necessârios à renovação tecnológica.
As disposições desta Proposição não se aplicam à
Casa da Moeda, Departamento de Imprensa Nacional,
Centro Gráfico do Senado, Banco do Brasil, IBGE, Tribunais Superiores, Conselho de Segurança Nacional, Es~
tado Maior das Forças Armadas, Ministério da MariTiha, MTnisfério da Aeronáutica, Ministério do Exército,
Ministério da Educação e Universidades.
Em sua Justificação, o Autor, ilustre Deputado Cunha
Bu_eno, argumenta sobre os altos custos dos trabalhos
r~ali.z~dos pelas en~tidades detentoras de gráficas, que
Considera surpreendentemente sup_et!ores aos gastos nor~
maiS cm gráficas p;:uticulares, e ·alega que chega a tal
ponto o caos no funcionamento dessas gráficas que o Poder Executivo baixou o Decreto n9 86.873, de 26 de janeiro de 1982, proibindo "a criação de unidades orgânicas
de artes gráficas na Administração Federal direta e indi-'
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reta, bem como nas fundações instituíàãs OU mantidas
pela União".
Afirma o Autor que a Ordem foi simPlesmente ignorada, pois as unidades gráficas continuaram a proliferar no
Serviço Público.
Conta a preocupação do Autor na defesa da tese da
privatização do setor de artes gráficas como de resto, da
economia de um modo geral, ressalvadas aquelas iniciativas em que o-setor privado se demonstre incapaz de sua
viabilizaçãO (§ Jf do art. 170, da ConstituíÇão).
Diante do exposto, somos favoráveis a aprovação do
presente projeto, na fOrma da seguinte:
- - ----EMENDA N• 1-CSPC

Dê-se ao art. 29 a seguinte redaçào:
"Art. 29 As disposições desta Lei não se aplicam à Casa da Moeda, ao Departamento de Imprensa Nacional, ao Centro Gráfico do Senado Federal, ao Banco do Brasil, ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística--:-- IBGE, aos Tribunais Superiores, ao Conselho de Segurança Nacional, ao
Estado Maior das Forças Armadas, aos Ministêrios
da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Educação, às Universidades e ao Sistema Nacional de
Informações ~-SNl."
Sala das Comissões, f7 de setembro de 1986.- Jorge
Kalume, Presidente eventual- Nivaldo Machado, Relator- Hélio Gueiros- José Urbano.

PARECER
N• 1.024, de 1986
Da Comissão de FinaUçiiS; SObre o·Projefo-de-cer
da Câmara n'i' 105, de 1986 (Projeto de Lei n~" 7.679,
de 1986, na Câmara dos Deputados), que uatribui ao
Tribunal de Contas da União, a partir do exercício de
1986, a fiscalização da aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, inclusive por
suas entidades da Administração lndireta e Fundações das transferências de recursos federais".
Relator: Senãdod:'id Sampaio
De ii"1iciaiiva- do Poder Executivo, propõe o presente
Projeto de Lei, aprovado pela Câmara dos Deputados,
seja atribuída, ao Tribunal de Contas da União-, a partir
do exercício em curso, a fiscalização dos recursos tributários arrecadados pela União e transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios e aos Municípios, correspondentes ao fundo de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos TerritóriOs; ao fundo de
participação dos Municípios; ao fundo especial; ao Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis líquidos
e Gasosos, respectivos adic!Oriãfs e denlais gravames federais incidentes sobre os referidos produtos; ao Imposto único sobre Minerais; e ao Imposto sobre Transportes. A fiscaliZação. proposta estender-se-ia à aplicação
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, inclusive por suas entidades da Administração Indireta e Fundações, de todos os demais recursos federais
que lhes forem transferidos.
Estabelece o Projeto a obrigação de os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios apresentarem, em cada exercício, ao Tribunal de Contas da União,
nos prazos a serem por ele fixados, a lei orçamentária e o
balanço geral referentes ao exercício, irri.ediatamente anterior e às prestações de contas dos recursos transferidos.
E prevê que o TCU poderã determinar o bloqueio das
parcelas ou quotas-partes dos recursos tributários mencionados e a suspensão da transferência de quaisquer outros recursos federais sem prijitízo das sanções administrativas civis e penais cabíveis, nas hipóteseS,-queeriumera, de descumprimento das providências necessárias à
realização dos objeiivos das medidas em tela.
Revigora ainda o inciso_ X, do art 31, e o art. 33, do
Decreto-lei nY 199, de 25 de fevereirO -de 1967, com redação de molde a ratificar--a- alteração de que se trata.
Propõe por fim a revogaÇão dó DecretO-lei n~" 1.875,
de 15 de julho de 1981, que dispõe sobre a simplificação
de normas gerais de DiridtO Financeito aplicáveis a Municípios corii.- pOpulação inferior a 50.000 habífãntes.
Lembra, a Exposição de Motivos firmada pelos Senhores Ministros da Justiça e da Fazenda a MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, apensa à Mensagem n'i' 177, de 1986, do Po-
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der Executivo, que até o advento do Decreto-lei n'i' 1.805,
de 1~" de outubro de 1980, competia ao TCU a fiscalização da aplicação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, dos recursos tributários arrecadados pela União e transferidos àquelas pessoas jurídicas
de direitO-público, correspondente aos fundos mencionados no Projeto e ao Fundo Rodoviário Nacional, à Taxa
Rodoviária única, ao Adicional do Imposto único
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos,
a-o -Imposto único sobre Energia Elétrica e ao Imposto
Unico sobre Minerais. E acentua que "o exercíciõ -~a
co·mpetência da fiscalização por aquela Corte de COritas
atingiu elevado nível de eficiência" tendo-se revelado
"imparcial e isenta, mais pedagógica do que punitiva".
Em abono da revogação do Decreto-lei n9 1.875/81,
assinala a referida Exposição de Motivos que a simptificação de normas gerais de direito financeiro aplicáveis a
Municípios com população inferior a 50.000 habitantes,
além de dificultar a consolidação das contas, desagregando o sistema financeiro e orçamentário público, descaracteriza o orçamento como instrumento de planejamento, extinguindo a demonstração programática e to··
lhendo a adoçào de mecanismo de controle do endivida··
menta~

Com o restabelecimento da competência do TCU para
a fiscalizar a aplicação, pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, dos recursos tributários arrecadados pela União estendendo-se a todos as demais transferências de recursos federais, objetiva, o Poder Executivo, .. aprimonar o processo fiscaliza tório e, assim, contribuir para que os recursos federais tra_nsferidos tenham aplicação consentânea com os fins a que se destinam".
O Decreto-lei n<:> 1.805/80, ao desc.entralizar tal fiscalização, teve como escopo simplificar e desburocratizar o
sistema de controle, além de robustecer a autonomia dos
Estados e Municípios, imprimindo-se maior celeridade
ao repasse de recursos da União para Os Estados e Municípios. O quadro de favorecimento àquelas pessoas
políticas constitucionais ampliou-se com a alteração,
pela Emenda Constitucional n9 2_3, de 1983, do art. 25 da
Cons_tit_uição que vinculava a entrega de recursos provenientes do Imposto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Renda a programas de aplicações elaborados
com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas pelo
Poder Executivo Federal, bem como a outras ex_igências.
Lamentavelmente, não há como se não concordar que
a fiscalização previSta pelo citado Decreto-lei "não se
mostrou mais eficiente que a substituída, nem tampouco
a partir de sua adoção se fizeram sentir os alegados efeitos desburocratizantes".
Diremos mais que a medida ora cogitada contribuiria
decisivamente para que se não repetissem os verdadeiros
festivais de desperdício de dinheiro público, sob as mais
variadas formas, desde aplicações suntuárias ou adiáveis
até admissões em massa ao serviço público, com finalidade unicamente eleitoreiras e sem qualquer necessidade
ou critério, que têm ocorrido em diversas Unidades da
Federação, conforme seguidamente têm noticiado os órgãos de imprensa.
Não vislumbramos, sobremais, qualquer entrave constitucional ao acolhimento da proposição. Ao contrário,
a nosso ver, compagína::se ela perfeitamente à letra e ao
espírito dos artigos 13, inffine, e 70, da Carta Magna, os
quais lhe conferem induvidoso arrimo.
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto
em exame.
Sala das ComisSões, 18 de setembro de 1986.- Carlos
Lyra, Presidente em exercício - Cid Sampaio, Relator
-Amir Gaudêncio- Jorge Kalume- Octávio Cardoso
-Hélio Gueiros- José Urbano- Alaor Coutinho- Afonso Sancho.

PARECERES
N•s 1.025 e 1.206, de 1986
Sobre Projeto de Lei da Câmara n'i' 46, de 1986,
(n<:> 6.835, de 1985, na Câmara dos Deputados) que
"dispõe sobre a transformação de encargos de representação de Gabinete na Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá outras providências".
PARECER N• 1.025, DE 1986
Da Comissão de Se_rviço Pr.íblico Civil
Relator: Senador Jorge Kalume
O presente Projeto de Leis de origem do Tribunal Federal de Recurss (Mensagem n~' 03. GP /85) objetiva
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transformar os cargos de Oficial de Gabinete e Assistente Executivo em cargos de provimento em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código
TFR-DAS-100 do Quadro Permanente da Secretaria do
TFR.
Na justificação, o autor do Projeto, Presidente do Tribunal Federal de Recursos, argumenta que essa proposta
encontra respaldo em precedentes verificados no âmbito
do Podá Executivo e no Tribunal de Contas da União,
conforme especifiCa, citando a correspondente legislação.
Alega o ilustre Presidente que o acréscimo substancial
dos processos, verificado a partir de 1984, tornaram ainda mais complexas as funções dos Oficiais de Gabinete e
as dos Assisterites Executivos dos quais são exigidos elevado grau de discernimento e esforço para a coordenação do andamento desses processos devido à diversidade dos seus conteúdos, nos quais se incluem questões
regidas por todos os ramos do Direito Positivo.
Argumenta, ainda, o ilustre Presidente que:
"o conteúdo ocupacional constituído por atividades relacionadas CQm a direção; orientação, coordenação e controle dos trabalhos de apoio administrativo às funçõesjudicantes dos Ministros, no cumprimento da missão constitucional do úrgão, e exercidas no mais alto nível da estrutura de organização
do Tribunal - Gabinetes da Presidência, dos Ministros, do Corregedor-Geral da Justiça Federal e
do Ministro Diretor da Revista do TFR;"
e finaliza informando que:
"as atribuições desempenhadas pelos Assistentes
Executivos, da Tabela de Representação de Gabinete do TFR, além de se coadunarem com aquelas cometidas aos Oficiais de Gabinete pelo art. 37 do Regimento dos Gabinetes da Presidência da República, aprovado pelo Decreto n'i' 83.50-0, de 28 de maio
de 1979, e alterado pelo de n~" 91.257, de 20 de maio
de 19_85, excedem-nas em complexidade, em razão
da natureza das atividades-fim do Úrgão, justificando, sobremaneira, a transformação pretendida."
Como se pode verificar, o obJetivo principal deste Projeto de Lei é o de reconhecer o justo valor das funções de
Oficial de Gabinete e Assistente Executivo, de acordo
com as atuais necessidades da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos.
Diante do exposto consideramos procedente a presente Proposição. Somos, portanto, no âmbito desta Comissão, de parecer favorável a sua aprovação.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Nival·
do Machado, Presidente eventual- Jorge Kalume, Rela·
tor - José Urbano - Afonso Sancho.

PARECER N• 1.026, DE 1986
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
A proposiç"ão em tela, encaminhada pelo Senhor Ministro Presidente do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, visa a tranformar em cargos de provimento em comissão que passarão a intregrar a Categoi'ia de Direção
Superior, Código TFR-DAS-101, do quadro Permanente da Secretaria daquela Corte, os encargos de representação de gabinete.
Remetida a matéria à revisão desta Casa, nos termos
do art. 58 da ConstituiÇão, cabe-nos o seu exame sob a ótica financeira.
Trata-se, à toda evidência, de providência que tende a
harmonizar a organização funcional do Egrêgio Tribunal Federal de Recursos com a sistemática que vem sendo adotada na moderna administração pública, no sentido de substituir o regime de concessão de gratificações
pelo exercício de funções em gabinete, pela criação de
cargos de provimento em comissão, face à sua natureza
de atiVidade exercida em razão -da confiança depositada
ao respectivo ocupante.
Com isso, procura-se atender ao próprio princípio
constitucional da paridade entre os funcionários dos
Três Poderes da República, uma vez que a sistemática
adotada pelo Executivo de há muitO adota o regime de
comissionam ente para a ocupação de função junto a gabinetes.
:
_

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 215, de 1986

No que concerne_ .aos efeitoS financeiros, deve--seressaltar a pequena significação da alteração pretendida,
cabendo esclarec~r que as despesas dela decorrentes correção à conta as dotações orçamentárias próprías do órgão.

(Complementar)
Isenta, na forma da lei estadual, do Imposto sobre
Opera~ões Relathas à Grcula~ão de Mercadorias e
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, os l'eículos automotores quando especificamente construídos ou adaptados para permitir sua utiliza~o por paraplégicos ou outros portadores de deficiências físicas motoras que os impossibilitem de dirigir l'eículos comuns.

Evidenciando-se a relevância da medida para a administração do referido PretóriO, beril cOrii.õ a ln ocorrência

de óbices relacionados com as finanças estatais, opinamos pela aprovação do Projeto de lei em exame.
Sala das Có_misSões,-14 ae·agosto de 1986. --Carlos
Lyra, Presidente em exercício- Jorge Kalume, Relato-r
- João Calmou - Octávio Cardoso - José Lins Martins Filho Cid Sampaio.
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Benedito Canellas -

J aison Barreto -

O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (José Frege!H)- O Expe_diente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
!~"-Secretário.

SãO lidos os seguintes.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 214, de 1986

Art. f9 Ficam isentos, na fOrma da lei estadual, dos
Impostos sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias_e sobre a Propri.edade de VeícuJosAutomotÕres, os veículos automotores quando especificamente
construídos ou adaptados para permitir sua utilização
po"r paraplégicos ou outros portadores de deficiências
físicas motoras que os impossibilitem de dirigír veículos
comuns.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Isenta, do Imposto sobre Produtos Industrializa~
dos, os veículos automotores nacionais, quando espe!!ificamente construrdos ou adaptados para permitir
sua utilização por paraplégicos ou outros portadores
de deficiências físicas motoras que os impossibilitem
-de dirigir l'eículos comuns.
O Congresso NaciOnal decrefai

Art. }9 Ficam isentos, do_ ImPosto sobre Produtos
Industrializados, os veículos automotores nacionais
quando especificamente _construídos ou adaptadt?S p~ra
permitir sua utilização por paraplégicos o"u outros portadores de deficiências físicas motoras que os Impossibilitem de dirigir veíéuloS comuns.
Art. 2~> O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
A rigor, nem seria necessário justificar-se o presente
projeto de lei, tal o seu inquestionável alcance humanitário. Com efeito, a situação dos seus destinatários - os
paraptégiCo"s- e-õU.tros -deficientes físicos que Se não podem locomover de forma normal - é por si só eloqUente. O próprio Poder Executivo reconheceu Que não poderia estender-lhes o ônus do empréstímo compulsório instituído pelo Decreto-lei n~ 2.288, de 23 de julho de 1986,
ao desobrigá-los do encargo, através da Instrução Normativa n~> 95, de 4 de agosto de 1986 (item 5), com fulcro
na Portaria n~" 257, de 11' de agosto de 1986, do Sr. Ministro da Fazenda.
A legislação, aliás, é referta de normas que reconhecem merecerem os mencionados deficientes físicos trataw
menta fiscal especial. A lei n94.613, de 2 de abril de 1965,
por exemplo, isentou do imposto de importação_ e de
consumo, bem como da taxa de despacho aduaneiro, os
vefculos especiais importados destinados ao seu uso exclusivo, sendo que o Decreto n"' 64.833, de 17 de julho de
19_69, isentOU dos mesmos tributos os aparelhos especiais
destinados à adaptação de veículos, com a finalidade de
permitir-lhes a sua utilização.
Há, entretanto, lacunas e falhas da legislação que é necessârio suprir, para maíor justiça fiscal. Tenha-se presente, sobretudo, que a perda da receita decorrente
compensawse com os altos objetivos sociais e humani~
tários da medida, que possibilitaria a um número maior
de paraplêgicos a aquisição de veículos especiaiS, fá pOr
si custosos., ante as adaptações requeridas em cada caso~
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1986. -Jorge Kalume.

(Às COmissões de COnstituiçao e Justiça e de Finanças.)

A rigor, nem seria necessáriO- jUstificar-se o presente
Projeto de Lei, tal o seu inquestíollável alcance humanitário. Com efeito, a situação dos seus destinatários- os
paraplégicos e outros deficientes Iisicos -qüe se não- pOdem Jo_com_ove~ de forma I]Ormal-:-- é _por s_i só elt)qíien0Pi6Prfo Poder Executivo; aliás, reconheceu que não
poderia estender-lhes o ônus do empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho
de 1986, ao desobrigá-los do encargo, através da Instrução Normativa n9 95, de 4 de agosto de 1986, (iiem 5),
com fulcro na Portaria nl' 257, de l"' de agosto de 1986,
do _Sr._ Ministro da Faz~nda.
A legislação, aliás, é referta de normas que reconhecem merecerem os mencionados deficientes fisicos tratamento fiscal especial. A Lei n11 4.613, de 2 de abril de
1965, por exemplo, isentou do imposto de importação e
de consumo, bem como da taxa de despacho aduaneiro,
os veículos especiais ínipoftados e destinado~ ao seu uso
exclusivo, sendo que o Decreto n"' 64.833, de 17 de julho·
de 1969, isentou dos mesmos tributos os aparelhos especiais destinados à adaptação de veículos, com a fiilaficfade _de permitir-lhes a sua utilização.
Há, entretanto, lacunas e f3.lhas da legislação, que é
necessário suprir, para maior justiça fiSc3.1. Tenha-se presente, sobretudo, que a perda da receita decorrente
compensa-se com os altos objetivos sociais e humanitários da medida, que possibilitaria a um número maior
de paraplêgicoS a aquisição de veículos especiais, já por
si custos_os, ante as adaptações requeridas em cada caso.
Quadra-se a presente proposta, sem dúvida, nas condições exigidas pela Carta Magna, para que a União,
mediante lei complementar, possa conceder isenções de
impostos estaduais e municipais - relevante interesse
social ou econômico (artigo 19, § 2~>).
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1986.:- Jorge Kalume.

te:

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Na sessão ordinária do dia 5 -dO corrente mês, foi lido
o Ofício n~" S/20, de 1986, do Governo do Estado do
Piauí, solicitando autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, para os fins que especifica.
A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
Tendo a Presidência recebido os referidos documentos, despachará a matéria às Comissões de Finanças e de
Constituição e Itistiça:.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGEKALUME (PDS -AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Passo a ler desta tribuna dois projetos de minha autoria, já encaminhados à Mesa. O primeiro, de nl' 214, diz o
seguinte:
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializa~
dos, os veículos automotores nacionais quando especificamente construidos ou adaptados para permitir sua
utiliza~ão por paraplégicos ou outros portadores de
deficiências físicas motoras que os impossibilitem de
dirigir veículos comuns.
O Congress-o Nacional decreta:
Art. 11' Ficam isentos, do Imposto sobre Produtos Industrializados, os veículos automotores nacionais quando especificamente construídos ou
adaptados para permitir sua utilização por paraplégicos ou outros portadores de deficiências tisicas
motoras que os impossibilitem de dirigir veículos
comuns.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentarâ a
aplicação desta Lei no prazo de 60 (sesserita) dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposir;Oes em contrário.
Justificação
A rigor, nem seria necessârio justificar-se o prese~te projeto de lei, tal o seu inquestionável alcance
humanitário. COm efeito, a situação dos seus destinatários -os paraplégicos e outros deficientes ffsicos que se não podem locomover de forma normal
- é por si só eloqUente. O próprio Poder Executivo
reconheceu que não poderia estender-lhes o ónus do
empréstimo compulsório institu[do pelo Decreto-lei
n9 2.288, de 23 de julho de 1986, ao desobrigá-los do
encargo, através da Instrução Normativa n"' 95, de 4
--de agosto de 1986 (item 5), com o fulcro na Portaria
n11 257, de }9 de agosto de 1986, do Sr. Ministro da
Fazenda.
A legislação, aliás, é referta de normas que reconhecem e merecerem os mencionados deficientes
físicos tratamento fiscal especial. A Lei n"' 4.613, de
2 de abril de 1965, por exemplo, isentou do Imposto
de Importação e de Consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro, os veículos especiais iiriporiados destinados ao seu uso exclusivo, sendo que o
Decreto n~" 64.833, de 17 de julho de 1959, isentou
dos mesmos tributos os aparelhos especiais destinados à adaptação de veículos, com a finalidade de
permitir-lhes a sua utilização.
Há, entretanto, lacunas e falhas da legislação que
é necessário suprir, para maior justiça fiscal. Tenhase presente, sobretudo, que a perda da receita decorrente compensa-se com os altos objetivos sociais e
humanitáríàS áa triedida, que possibilitaria a um número maior de paraplégicos a a·quisição de veículos
especiais, já por si custosos, ante as adaptações requeridas em cada caso.

O segundo projeto é o de n9 215:
Isenta, na ronna da lei estadual, do Imposto sobre
Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e
do_lmposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, os veículos au~motores quando especialmente
constituídos ou adaptados pãra permitir sua utiUZã~io
por. paraplégicos ou outros portadores de deficiências
físicas motoras que os impossibilitem de dirigir vefculos comuns.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Ficam isentos, na forma da lei estadual,
dos Impostos sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Propriedade deVei~
culos Automotores, os veiculos automotores quando especificamente construídos ou adaptados para
permitir sua utilização por paraplégicos ou outros
portadores de deficiências físicas motoras que os
impossibilitem de dirigir veículos comuns.
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em con~
trário.
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Justificação
A rigor, nem seria necessário justificar-se o pre-

sente Projeto de lei, tal o seu inquestionável alcance

humanitário. Com efeito, a situação dos seus destinatários - os paraplégicos e outros deficientes físicos que se não podem locomover de forma normal
-é por si só eloqUente. O próprio Poder Executivo,
aliás, reconheceu que não poderia estender-lhes o ônus do empréstimo compulsórío iristituído -pelo
Decreto-lei n~' 2.288",--de 23 de julho de 1986, ao
desobrigá-los do encargo, através da Instrução Normativa n~' 95, de 4 de agosto de 1986 (Item 5), com
fulcro na Portaria n~' 257, de 19 de agosto de 1986,
do Sr. Ministro da Fazenda.
A legislação, aliás, é referta de normas que reconhecem merecerem os mencionados deficientes físicos tratamento fiscal especial. A Lei n'i' 4.613, de 2
de abri! de 1965, por exemplo, isentou do Imposto
de Importação e de Consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro, os veículos especiais imPorta~
dos e destinados ao seu uso exclusivo, sendo que o
Decreto n9 64.833, de 17 de julho de 1969, isentou
dos mesmos tributos os aparelhos especiais destinados à adaptação de veículos, com a finalidade de
permitir-lhes a sua utilização.
Há, entretat"~to, lacunas e falhas da legislação que
é necessário suprir, p:ira maior justiça fiscal. Tenhase presente, sobretudo, que a perda da receita decorrente compensa-se com_ os altos objetivos ~oci<~:_Ls_ e
humanitários da medida, que possibilitaria a um ilúmero maior de paraplégicos a aquisição de veículos
especiais, já por si custosos, ante as adaptações requeridas em cada caso.
Quadra~se a presente proposta, sem dúvida, nas
condições exigidas pela Carta Magna, para que a
União, mediante lei Complementar, possa conceder
isenções de impOstos estaduais e municipais- relevante interesse social ou econõmico (art. 19, § 2~>).
Desta forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui ao
encontro dos anseios desses nosso_s semelhantes, tão necessitados da nossa ajuda, da nossa colaboração e do
nosso reconhecimento.
Era o que tinha a apresentar, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DisCuSsão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 63, de autoria do Senador Jorge Kalume, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, o material fotográfico nacional, tendo
PARECERES, sob n's 1.143 e 1.144, de !985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
_
_
Encerrada a discussão, o projeto é aado cOmo definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
o projeto irá à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 63, de 1985
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
o material fotogrâfico nacional.
O Congresso N acioiJal decreta:
Art. l 9 Fica isento do Imposto sobre Produtos Industrializados o material fotográfico nacional, pelo prazo de lO (dez) anos.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data ·de sua publicação.

4~>

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'>' 188, de 1985, de autoria do Senador
Mário Maia, que proíbe e pune a derrubada de se-ringueiras nativas, obrigando o seu replantio, respeitadas as condições ecológicas, tendo
PARECERES, sob n~>s 439 a 441, de 1986, das
Comissões:
-de Constimição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Agricultura e de Serviço Público Civil, favoráveis.

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 188, de 1985
Proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas,
obrigando o seu replantio, respeitadas as condições ecólogicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'? Ê proibida a derrubada de seringueiras nativas, em toda a área Amazónica Legal, fiscalizada essa
proibição pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal.
§ )'>' O IBDF realizarã convênios com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e os Governos
dos Estados e Territórios Federais da Amazónia Legal,
para a preservação das seringueiras nativas, impedindo
sua substituição por outra espécie arbórea.
§ 2<? O infrator desta lei será punido com multa equivalente a 10 (dez) salários mínimos por seringueira derrubada, dobrada a multa, a cada reincidência e obrígado
a replantar na mesma área do local, o quádruplo das seringueiras abatidas.
Art. 29 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, autorizado a criar
um serviço próprio, encarregado de velar pela manutenção da seringueira nativa na Amazônia LegaL
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. _PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n<? 297, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9
5.108, de 21 de setembro de 1966_(Código Nacional
de Trânsito), para o fim de s:Ieterminar a inclusão de
_um representante da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no CONTRAN, tendo
PARECERES, sob n~'s 417_e 418, de 1986, das
Coril.issões:
-de Constituição e Justiça, pela constítucionali~
dade e juridicidade; e
- de Serviço Público Civil, favorãvel.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Comissão de Redaçào.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 297, de 1985
·
Acrescenta dispositivo à Lei n9 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 Medicina de Tráfego no
CONTRAN.
O Congresso Nacional decreta.

Sãbado 20

3355

Art. Iço __ Ê acrescentada ao art. 4ço do Código Nacional de Trânsito (Lei n'>' 5.108, de 21-9-66); a seguinte alí~
nea n:
.. n) um representante da Associação Brasileira de Medicina de Trâfego."
Art. 2<? Esta lei entrará em vigor na da"ta de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está esgot:,j.da a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelti.

O SR. JOSE: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um breve discurso sobre matéria que está em grande
destaque e na cogitação do Governo e de algumas classes
produtoras.
Quero referir-me~ Srs. senadores~ à decisão do Governo Federal tomada em relação ao problema da carne.
Quero dizer que estou solidário com as medidas adotadas. Acho que o Governo, realmente, devia posicionarse frente a essa angustiante situação, em que a maioria
das populações das nossas cidades, sobr~tudo dos grandes centros, estão à m[ngua do fornecímimto de carne
para sua alimentação
Vem se arrastando essa situação hã alguns meses, com
a crescente carência do produto no mercado. Levou o
Governo, esse estado de coisas, a determinar a importação de carne, quando nos encontramos tão carentes de
recu(sos. em dólares, para satisfazermos os nossos compromissos de ordem financeira, decorrentes da nossa
dívida externa.
Sempre que a Nação se encontra nessa situação de carência de produtos primários, nós todos ficamos como
que tocados até por um complexo de inferioridade, porque vemos o nosso País, há tão pouco tempo tido como
Nação essencialmente agrícola, agora necessitando de
produtos primários: ora o arroz, noutra oportunidade o
milho e o feijão, que antes era o prato de todos os dias
das populações mais carentes do nosso País, sobretudo
as do interior. E, agora, faltando à mesa de quase todos
os brasileiros a carne. Sou, de Mato Grosso, daqueles
que assistiram aos produtores de carne, ou seja, os fazendeiros, aguardando, durante o ano todo, a chegada do
més de outubro, ou novembro, ou dezembro, quando o
paulista percorria as nossas estâncias para comprar punhados de bois gordos. Era para o fazendeiro um motivo
de regozijo, e até de festa, quando ele conseguia vender
- isso não faz mais do que 30 anos- uma parte da sua
pro-dução, ao fim de cada ano. Acredito_ que V. Ex•s devem ter assistido, nos seus Estados, pelo menos aqueles
que são de Estados paecuaristas, a uma situação como
essa.
Mas, a população brasileira cresceu. De uma média de
70% de população predominantemente rural, nesses 30
anos, no máximo 40 anos, passou~se justamente a uma
posição inversa. Hoje, a nossa população é muito mais
citadina do que rural. Assim, é natural que crescesse o
mercado consumidor de carne, E os fazendeiros, que an-_
tigamente não eram estimulados, nem sequer a melhorar
a raça, a qualidade das suas criações, de 20 anos a 30
anos--para: câ, ·sentiram-se bastante amparados pelo mercado. consumidor de carne. De sorte que a criação, hoje,
no Brasil é justamente outra, que não aquela de 30/40
anos atrás, quando o_ cria tório era sobretudo extensivo,
quando não se cogitava da melhoria da espécie bovina,
quando nem se sonhava falar, como hoje se faz, em melhoria da produção através da inseminação artificial. Até
eu - que sou-, no mâximo, nem chego a isso, um médio
criador de gado no Mato Grosso - já tenho inseminação artificial na minha fazenda. Devemos, sobretudo,
ao Triângulo Mineiro, o grande impulso dado à melhoria da criação do gado zebu em nosso País. Isso se estendeu, depois, a São Paulo, à Bahia, que chegou a ter, e
ainda tem, um dos melhores criatórios de gado zebu em
nosso País, e em vários outros Estados. O Paraná é hoje,
também, um Estado em que se apuram as raças bovinas,
não só de zebu, como de outras espécieS.
Apesar de todo esse progresso, apesar da melhoria não
só quantitativa, mas também qualitativa, dos rebanhos
nacionais, chegamos a esta situação. Ela, sem dúvida,
pode e deve ser, em parte, resultado da especulação dos
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dias que se seguiram ao Plano Cruzado, proetatnado em
28 de fevereiro, mas, também, por outras conseqüências,
decorrentes desse próprío Plano. Todos sabemos que o
consumo excitou-se de maneira ainda não-v:erificada em
nosso País depois que os poupadores cujo dinheiro rendia juros e correção monetária, tiraram as suas eco"nomias da poupança para se entregarem a um consumismo,
exagerado muitas vezes. De sorte que não é só a carne
que estâ faltando no mercado, são numerosos produtos.
De um bom número o Governo pôde fazer um controle
para não permitir que foSse-vTOtado o congelamento de
preços. Mas de quantos outros não pôde a Administração federal evitar os aumentos setoriais ...
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSE FRAGELLI- Pois não. Com muito
prazer, nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Doarte- Nobre Senador José Fragelli,
estou ouvindo com a maior atenção o oportuno pronun·
ciamento de V. Ex' T odes nós sabemos que o que se tem
dito a longo de tantos anos, que o Brasil é um País essen·
cialmente agrícola, não passa de uma frase de efeito e de
uma figura de retórica. Sa~e V. Çxf-que algumas estatíSticas em nOsSo--país pecam pelos equívocos. Quando -se
diz que o Brasil tem um rebanho bovino de cento e trinta
milhões de cabeças, se mascara a verdade. Se nós procurarmos utilizar uma estatística séria e-que atenda à credibilidade pública, _verifi~~remos que esse número de 130
milhões dificilmente- afcailçará a sua metade. Sabemos
perfeitamente que o rebanho bovino do País, nos últimos
anos, vem sendo sacrificado indíscriminadamente. __ Os
Cínco anos consecutivos de seca na Região Nordeste diminuíram o seu rabanho em mais de 50%. O alto custo
do bezerro no pasto, forçou e compeliu o criador a vender para o cutelo as suas matrizes. V. Ex' mesmo, corno
pecuarista no Estado do Mato Grosso, provavelmente Se
desfez de grande parte de suas matrizes, pois o alto custo
do bezerro no pasto não permitia mantê-lo. Esta história
do Brasil ser um País essencialmente agrícola não passa
de uma balela e de um sofisma. Há 10 anos que anunciamos uma safra de 50 milhões de grãos e nunca ultrapassamos esta cifra. Sabe também V. Ex• que a lei da oferta
e da procura é uma !~i _imutãvel e universal e jamais a
política de intervenção do Estado no domínio eConônli·
co privado apresentou resultados positivos e favoráveis.
Os supermercados têm as suas prateleiras vazias, as donas de casa estão com di~culdade:de adquirir os produtos mais essenciais ao consumo doméstico. E toda essa
situação eu preconizei, me permiti preconiZar num vaticínio que, à época, não representou nenhum canto agourento de Cassandra. Mas, tive a oportunidade de dizer que a política de contenção e de repressão de preços
- e que Deus não periJ?-itisse que esse proSnóstíco se
confirmasse - traria inex.oravelmentc duas seqUelas irremediáveis: o âgio e a falta do produto. Só hã um meio,
só vejo um caminhO, S.ó vislumbro uma estrada para se
conseguir o objetivo e o desiderato almejado: é o estímulo ao aumento da produção. Poder parecer, inclusive, demasiadamente acassiano declarar isso, mas sem o estímulo ao aumento da produção, a política de repressão e de
contenção de preços jamais dará os_ resultados -~spera
dos. O Governo financíe o produtor, Governo destine
os recursos do Banco do Brasil para financiamento do
setor primârío e o Governo terá sucesso na- Sua política
econômica de abastecimento. Mas a intervenção do Estado no domíriio-eCoriõinico priV"ado j3.mais terá êxito
num regime de plenitude democrãtica, como o que estamos vivendo, como nào teve em épocas discricioiiârüiS-e
de exceção. Peço desculpas a V. Ex' por ter me alongado
demasiadamente, mas tenho dificuldades em sintetizar o
meu pensamento e, às vezes, sou por demais prolixo em
minhas e.-:posições e intervenções. Mas, para: c_oncluir,
quero declarar a V. Ex• que nem sequer a adoção e a a~
plicação da Lei Delegada n9 4, preconizada hoje por autoridades da Nova República, nem a utilização desse instrumento trará mais carne e mais alimento ao lar dobrasileiro.

-o

O SR. JOSE FRAGELLI- Nobre Senador Moacyr
Duarte, os apartes não são longos quando são substan~
ciosos. Não se perdeu uma palavra de tudo que V. Ex•
disse e não veio, o seu aparte, senão ilustrar a minha
pobre exposição. (Não apoiados!)

Mas são tantos, digamos assim, os aspectos que poderíamos abordar sobre esse problema, que vou procurar me limitar a alguns deles,__externar meu modo de pensar e o meu modo de sentir.
Aquele Brólsil, cuja rápida descrição eu fiz de início,
urn Brasil abundante em terra e quando no meu Mato
GrossO- eu era estudante, já era mesmo formado para determinadas áreas procurava-se dar terra até de
graça, não se encontrava quem fosse para lá. Um pouco
dessa situação acho que conheceu o nobre Senador Luiz
Cavalcante quando trabalhou nas rodovias do Norte do
Estado. Já àquela época havia mudado essa situação,
mas ainda havia vastas extensões de terras que estavam à
espera dos homens para trabalhá~las. E continuavam as
nossas matas, os nossos descampados, as nossas planícies abandonadas do labor humano. No entanto, agora a
situação é justamente outra. Nós assistimos as vagas humanas passarem pelas mais longínquas regiões do País,
como o meu norte de Mato Grosso, como Rondônia,
que também foi uma parte de Mato Grosso, antes, e o Acre. Dizia-me, outro dia, o Senador Jorge Kalume, que
também no Acre chegam diariamente vagas e vagas de
brasileiros para trabalharem nas suas terras.
Criou-se urna outra situação social completamente diferente. Por isso mesmo, hoje nós temos a questão agrária no País. Não levantada apenas por grupos sociais,
mas por toda essa mudança acelerada e profunda que sofreu a sociedaJe brasileira nessas três ou quatro décadas.
A verdade é que, hoje, nós temos no País uma luta que
levanta categorias sociais - e não apenas daqueles que
chamamos de "sem terra", mas a Igreja, um setor da Igreja e numerosas corporações de intelectuais - preconizando a reforma agrária a qualquer custo.
E uma situação que aí está e na qual eu não quero agora me aprofundar; mas é preciso que os nossos proprietários de terra, os nossos fazendeiros se conscientizem
dessa nova situação social e que há uma tendência, há
uma p·ropensão das categorias urbanas a se solidarizarem com aqueles que pregam a reforma agrária. E um
movimento social que cresce e que aí está e que o Governo em parte encampou.
Os pecuaristas, pela própria natureza da sua expio~
ração económica, ocupam em geral extensões de terras
que não são pequenas, mas extensões médias a grandes,
portanto, alvos eles desse movimento de reforma agrária. Essa é uma situação que coloco, porque ela nos agride todos os dias e a todos os momentos, é uma realidade da qual não podemos fugir hoje e nem amanhã.
Eu lembraria aos nossos pecuaristas, repito, em geral
proprietários de regulares ou maiores extensões de terra,
que não se soHdarizando com o Plano Cruzado do Governo, não colaborando com as medidas oficiais para
que se regularize a questão do fornecimento de carne o
bastante às nossas populações urbanas, eles vão perdendo a simpatia e a solidariedade das classes urbanas, podendo agravar a questão da reforma agrária. Esta é uma
realidade da qual não podemos fugir.
Acho que o Plano de Reforma Agrária ê um esquema
do Governo que impõe sacrifícios a t~dos, dos guais eles,
pecuaristas, devem participar, para dar a sua contribuição a esse grande esforço da Administração que aí está, para eliminar, se possível, a inflação e todos aqueles
males decorrentes da situação que vigorava até 28 de fevereiro passado. Eles devem abrir mão de possíveis vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação para dar,
mesmo com sacrifício, a sua colaboração ao Plano Cruzado.
O Sr. Moaeyr Duarte- Permite-me V_ Ex•, ainda,
uma outra intervenção, nobre Senador José Fragelli?
O SR. JOSE FRAGELLI- Com muito prazer.
O Sr. Moacyr Duarte- Quer me parecer, nobre Senador José Fragelli, que as providências adotadas recentemente pelo Governo com vistas a regularizar o abastecimento de carne o foram um pouco tardiameme. Não sou
nenhum expert na matéria, sou uin simples curiOso e ledor de jornais ...

O SR. JOSE FRAGELLl -Não apoiado! V. Ex• é
um ilustre c ilustrado professor.

q_:;;r_. Moacyr Duarte- Mas, pelo q~e tenho ouvido
dizer daqueles que sabem ler, é que a quantidade de carne exportada representa justamente a quantidade faltosa
para o abastecimento do mercado interno. O Governo
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recentemente proibiu a exportação de carne na expectativa de que, com essa medida, regularizaria o abastecimento. De certa forma me parece_uma decisão acertada, mas
temos que considerar que através de outra determinação,
isentando do !CM ...
O SR. JOSE FRAGELLI- Vou chegar lã, nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- ... o comércio da carne, o Governo deu com uma mão e tirou com a outra, Significa
dizer que a isenção do !CM penalizou os Fst:1r!os que
têm na pecuária urn dos esteios de sua econo11na. l'<~r e·
xemplo. o Estado que V. Ex• representa com tanto bri~
lhantisrno e com tanta honradez.
O SR. JOSE FRAGELLI- Um dos pontos mais importantes da minha exposição será justamente a apreciação, ..
O Sr.Moacyr Duarte- Talvez 35% da receita tribu~
tária do Mato Grosso seja decorrente da comercialização do boi. Apenas esta intervenção, nobre Senador.
O SR. JOSE FRAGELLI - Eu procurava mostrar
que hoje nós temos uma situação- e nisso volto a insistir - situação social muito diferente daquela de 30, 40
anos atrás. Esta sociedade mudou profundamente e as
suas reivindicações são outras que não as de país rural
para país urbano, pois vieram outras conseqUências. Hoje, nós somos um País industriaüzado e a sua produção
industrial supera de muito o selar primário. Daí decorrem essas reivindicações como, por exemplo, as que fa·
zem os que pretendem ter terras para trabalhar.
O que eu estava encarecendo aos senhores pecuaristas
é que atentassem para a situação do Brasil: para a sua situação social, para a sua situação económica e sobretudo
para a gravfssima situação financeira. Falamos muito na
nossa difícil situação económica, mas na verdade a que é
realmente grave é a nossa situação financeira. Sou daqueles que entendem que, sobretudo nas sociedades ca:ri~
talistas, o fator dominante, não só na evolução social,
ma:; nas condições sociais, não ê Propriamente o econô~
mico, entendida a Economia como deve ser, mas é o falar financeiro.
Sabemos que, se hoje estamos sofrendo restrições,
como as que nos foram impostas durante três ou quatro
anos pelo FMI, à nossa expansão econômíca, essaS iéStrições adi vieram dos nossos compromissos em dinheiro,
dos nossos compromissos financeiros no exterior. Até a::
gora, para que o nosso Governo possa se compor com os
nossos credores, sobretudo com os bancos, não apenas
com os bancos particulares, mas com o chamado Clube
de Paris, que representa os nossos credores estatais, isto
é, das nações que emprestam dinheiro ao País, esse Clube de Paris não quer chegar a um acordo com o Governo
brasileiro senão através da intervenção do FMI, cujas
condições e cujas conseqUências conhecemos muito bem.
Portanto, são restrições que já existiram e que ainda nos
ameaçam, restrições ao incremento da nossa Economia,
impostas pelo fato financeiro, pelo fato da nossa dívida
externa,
ê essa a situação grave das nossas finanças que eu gos·
taria que sobre ela meditassem todas as classes sociais,
ditas predominantes ou privilegiadas, para se conscientizarem daquilo que eu acho que realmente é grave na situação brasileira. Não é só o fato da nossa dívida externa. Nós aqui, o Governo, e nossas insiítuiçõ6s financeiras - Banco Central, Banco do Brasil - não têm dinheiro sequer para financiar a nossa economia agrícola.
Vou dar um pequeno exemplo, porque não quero me estender e o fato é bem conhecido dos Srs. Senadores e
vários já se pronunciaram aqui. Fui outro dia a_ Mato
Gros_so e_ vi oitoántos c-ontratos para a agricultura, só a
agricultura e não a pecuária, do norte do Estado, assinados no Banco do Brasil, que não recebe numerário do
Banco Central para tanto. E duas mil intenções, que
poder-se-ia dizer até que são contratos não assinados,
duas mil intenções para custeio da produção agrícola,
que hoje tem terras abundantes e exuberantes no norte
do Mato Grosso, que estão impedidas de serem trabalhadas pelos seus proprietários porque não há financiamento, não há dinheiro! Isso, Srs. Senadores, são finanças, não é economia: são finanças.
Essa situação que constatei em Mato Grosso .. do norte" - permitam-me dizer assim, porque tenho o mell
Mato Grosso do Sul - vários dos Srs. Senadores do

Setembro de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Norte e do Nordeste verificaram a mes-ni.a situação e
aqui a denunciaram. Então, encontramo-nos numa grave situação financeira decorrente dos compromissos governamentais; défidts de estatais e tudá 6 mais, vasto
empreguismo no Governo Federal e nos governos estaduais, que exaurem as finanças dos nossos Municípios,
Estados e Federação, e que são a causa verdadeira da situação em que nos encontramos. Mas o fato é que estamos nessa situação, que não pode ser desconhecida,
sobretudo, pelas classes economicamente mais fortes, as
chamadas classes_ dominantes, aquelas que ainda detém
os meios de produção na indústria, na agricultura, na pecuária, ou em qualquer outro setor da nossa economia.
Todos devemos nos conscientizar dessa grave situação fL.
nanceira, para ,sabermos que temos que transigir com os
nossos interesses até o sacrifício mãximo. Porque acredito que esta Nação se acha num estado de coisas qu~ ama·
nhã, se agravarem essas crisas, sobretudo se elas' sereproduzirem em número e profundidade, poderemos ser
levados a uma situação de convulsão social, que não interessa a ninguém e muitos menos à causa da deffiocracia
e da liberdade.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSE FRAGELLI- Concedo o aparte ao
nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr DUai'te- Coflcordo com a tese que V_.
Ex• defende com tanta propriedade, que a nossa situação
financeira, a situação _financeira do País, é grave e difi~
cultosa. Mas, apesar disso, o que me parece manifesta·
mente paradoxal, enquanto não dispomos de recursos
para atender a demanda do financiamento dos peq~enos
e médios produtores, digam.?s do Nordeste, refermdome apenas à região geopolítica mais pobre do País, dispusemos, eminente Semi.dor José FrageHi, honrado P~e·
si dente do Senado Federal, de vultosos recursos, de nos
de dinheiro para tampar o rombo ocorrído no Sulbrasileiro e no Habitasul. Dispusemos de recursos para resolver situações partfcul<.lres de um conglomerado financeiro que se tornou um dos maiores escândalos nacionais,
que foi o_ escândalo da COroajBrastel, porque o Governo investiu mais no Habitasul e no Sulbrasileiro do que
em cinco anos de estiagem nos Estados da região onde
nasci. Nós temos, evidentemente dificuldades de recursos financeiros e estamos negociaridci eSses recursos com
as Nações mais sólidas e mais desenvolvidas_. E espero e
confio que o Presidente José Sarney encontre os verdadeiros caminhos que nos levem ao desenvolvimento social e à estabilidade econórilíco-financeíra.
O SR. JOSE FRAGELLI- Nobre Senador Moacyr
Duarte, não entraria na análise desses casos, porque va·
mos falar a verdade, todos nós somos culpados disso,
porque somos as ç:amadas dirigentes _deste País. Assistimos, durante tempo apoiamos e algumas vezes consagramos esses grandes erros, inclusive o do Sulbrasileiro votado por este Senado.
A minha tese é a seguinte: as camadas dirigenteS deste
País precisam se conscientizar da gfave situação nacional. Não vou descer aos vários casos, porque todos nós
somos responsáveis por ele. Não tenho aqui à mão, mas
tenho o decreto-lei que este Congresso, no fim do_ G(_)ver:- _
no Médici votou, transferindo para o Goverrlo umi faculdade que o Cong!ess_o jamais deveria ter _transferido
ao Poder Executivo, e que não podia - a meU ver ê ilegal essa delegação de poderes de fazer empréstimos internos e externos, sem a prêvia aprovação do Congresso
Nacional- mas fez._ E quem fez? Nós fizemos. Eu não
estava aqui, mas participava dessa camada, dessa elite
dirigente que fez isso tudo, assumiu isso tudo e concordou com isso tudo. Em resultado dessa delegação de poderes, aquilo que se começou no- Governo Geisel, que foram os empréstimos externos maciços, foi continuado no
Governo Figueiredo. E nós, que fazíamos parte desteCongresso e deste Senado Federal, não tivemos a cora-_
gem de aplicar impeachment ao Senhor Presidente João
Figueiredo, como ao anterior o Senhor Presidente deisei, por estar violando um texto expresso da Constituição Federal, e também porque nós sabíamos que, se
fizéssemos a tentativa de impeachment este não seria o do
Chefe do Poder Executivo, mas do Congresso Nacional.
A verdade é que assumimos a responsabilidade disso
tudo que se passou e agora devemos nos conscientizar
disso para mudar os rumos. E quando chamo a atenção

dos meus colegas pecuaristas é justamente para isso, porque, mesmo, não sendo políticos, elegeram os políticos
de sua preferência. Aqueles que vieram antes, ao Congresso, vieram pelO voto do eleitorado que controlamos
e dominamos até agora. Então a nossa responsabilidade
é efetiva e intransferível no meu modo de ver. Não adianta acusarmos esse ou aquele governo, temos que a·
ceitar a responsabilidade de maneira integral, porque
participamos de tudo isso, mas está no momento de revermos a situação. Ê por isso que, quando chamo a atenção dos meus colegas pecuaristas, para que eles não
permitam que o Governo chegue ao ponto de se aproM
priar do gado que, possivelmente gordo, existe nas suas
invernadas; antes disso, eles dêem, por sua livre vontade,
essa colaboração ao Governo, invernistas e pecuaristas,
de um modo geral, porque amanhã a classe pecuarista, a
dos proprietários de terra e, depois deles, também os empresários industriais, poderão ser vítimas daquela escalada de reivindicações sociais que, quando começam, não
pãram e vão até aquelas revoluções que mudam instituições e cortam cabeças. É para a gravidade dessa situação, da qual estou convencido, que chamo a atenção
das classes que ainda são dirigentes deste País.
Cheguei a escrever, Srs. Senadores, um discurso, há
três anos, ainda no Governo Figueiredo, procurando
traçar um paralelo entre a situação do Brasil à época que ainda é a mesma- e a da França, em 1789. Se há alugma coisa muito cediça, sei que é a dos oradores sempre fazerem comparações com a situação francesa de
1789, dos anos que antecederam a 1789, mas garanto .a
qualquer dos Senhores que, se estudarem aquela SItuação, a partir do fim do reinado de Luiz XIV, verão
que dois séculos não mudaram em quase nada e que a situação daquele pafs, àquela época, é mais ou menos a do
Brasil hoje. Vou fLcar apenas num aspecto: a França, às
vésperas da Revolução Francesa, era a nação mais próspera da Europa, era a nação economicamente forte da
Europa, e no comércio internacional cedia o primeiro lugar apenas para a Inglaterra. De sorte que historiadores,
dos mais credenciados daquela Revolução, como Pérre
Gaxotte e Mathiez, dizem que a Revolução Francesa ia
explodir numa nação em plena prosperidade, em plena
expansão económica, numa nação rica, a mais rica da
Europa, com o dobro da população da Inglaterra. A crise, portanto, não era económica; a crise era financeira, a
crise era do Estado Francês, a crise era da realeza, a crise
era do governo reinante e que vinha, como disse, desde a
última etapa do governo de Luiz XIV, passando por aquele governante, cheio de inconsciências, mas muito elegante, que foi Luiz Felipe; na época em que Luiz XV
era menor e durante tantos anos regeu a França. Depois
veio o Governo de Luiz XV, todos nós sabemos o conceito de que ele goza, e chegando às vésperas de 1789,
com aquele rei simplório que foi Luiz XVI. Mas, Pérre
Gaxotte tem no capítulo segundo da sua História da Revolução Francesa, uma frase que diz tudo: " ... um Estado pobre dentro de uma nação rica." Quer dizer, a economia francesa era rica, era próspera, a e_c:onomia francesa era a mais poderosa da Europa.
O comércio, de 1787 a 88, que chegou a mais de um bilhão de libras, a França só recuperou esse comércio quase_ um século depois, em J 848. Por aí se tem uma idéia da
_prosperidade econômica da França. Mas o Estado era
pobre, porque as finanças do reino estavam arruinadas:
o Governo não pagava as suas contas. O rei, com toda aquela sua magnífica entourage, em Versailles, um rei sim~
pies, modesto, mas fraco, não impedindo que a classe
privilegiada da época, a classe da nobreza, e a rainha
Maria Antonieta, frustrada por tantas razões que nós conhecemos, não impedia que cada vez mais se afundassem
as finanças francesas, inclusive pelo auxílio muito grande, de dinh~iro, de recursos financeiros, que deu à Revolução Americana, o que é preciso não esquecer e que
sempre contribui para que as finanças do Reino de
França se agravassem. Pelo menos esse aspecto bom e
constru_tivo teve a má direção, a má gestão financeira da
França, que foi o grande auxílio que deu à Revolução
Norte-americana para sua independêncta.
Mathiez, repito- gostaria de encontrar, aqui, a· frase
_:.. diz, justamente, isto: que a Revolução Francesa iria
explodir em uma nação em franca prosperidade.
Então, o Que provocou aquela ReVolução, que mudou
não só os destinos da França mas, dentro de décadas, até
mesmo os destinos da Humanidade, derrubando realezas
e construindo democracias? Foi exclusivamente a ruína
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financeira do Estado. Ê essa, sem dúvida, a nossa situação agora.
Os déficits aí estão e não é sem razão que sempre os
entendidQs sustentam na nossa imprensa que o problema
maior do Plano Cruzado é, justamente, a questão do déficit público. O que é preciso é que esse déf1cit seja suavizado tão rapidamente quanto possível.
Leio, para a programação do próximo exercfcio de
1987, a grande redução do déficit das nossas contas
públicas, sobretudo reduzindo os gastos e os dispêndios
com as estatais. Se começarmos e continuarmos nesse caminho, teremos toda a possibilidade de êxito do Plano
Cruzado, mas, sem dúvida, não bastará esse esforço do
Governo: é preciso que toda a sociedade se congregue
em torno das medidas governamentais para, cada um,
fazer o seu sacrifício, cm benefício, sobretudo, da paz social neste País ..
O Sr. Moacyr Duarie- Muito bem!
O SR. JOSE FRAGELLI - " ... e da superação das
crises nas quais nós estamos engolfados. Não digo isto
para dar um apoio ao nosso Presidente José Sarney, porque Sua Excelência não precisa, sobretudo deste pobre
Senador, mas para chamar a atenção de todos aqueles
que, como nós, têm responsabilidades na vida pública
brasileira, de que os sacrifícios devem ser impostos a todos,
Quando o nosso saudoso Presidente Tancredo Neves
lançou a idéia de um pacto social, eu fiz várias declarações lembrando que esse pacto social se fez na Espanha sofrida daqueles três anos de guerra civil que desembocaram na ditadura de Franco que durou 40 anos. O
sofrimento de 40 anos do povo espanhol amadureceu,
sobretudo, as suas elites. De sorte que, quando elas fo·
ram convocadas pelo Primeiro-Ministro Suarez, para c
Pacto de Moncloa, ele não encontrou qualquer resistência porque aquele povo - sobretudo as elites - estava
maduro ·para o sa_ci"ifício de todas as categorias sociaiS~
em prol do levantamento da Espanha, o que não sucedeu
no nosso Brasil. Não bastaram 22 anos de ditadura e de
todas as conseqüênci_~s que sofremos,_ q_ue não foram tão
grandes assim, porque. se fossem maiores, com certeza,
teriam provocado a maturidade sobretudo das elites diri·
gentes ôõ "Biãsil.
Não fizemos um pacto social e nos encontramos nessa
situação: certas camadas privilegiadas, como, sem dúvid.a, são proprietários, não querem fazer o seu sacrifício
em prol da comunidade brasileira. Outras categorias soçiais, como de trabalhadores, de assalariados, também
não querem fazer, e aí estão as greves sucedendo umas às
outras, e até funcionários públicos, dos quais depende a
saúde dos mais humildes brasileiros. Estes também se erguem e deixam, às vezes, morrer à míngua esses que necessitam de assistência médica, para a defesa dos seus interess_es~ Quer dizer, o povo brasileiro perdoem-me,
mas, se sou inflexível, pelo menos sou sincero- não está
maduro para as dificuldades deste País e para as crises
pelas quais nós estamos passando.
O que este País de fato devia fazer era um pacto social,
pelo qual tanto se bateu o Presidente José Sarney, depois
de preconizado pelo saudoso Presidente Tancredo Neves.
Devo dizer, porque nós, os políticos, somos freqUentemente censurados e culpados pela situação do País, e é
um fato que todos os senhores conhecem, os políticos,
pelo menos aqui, do Senado Federal, todos os políticos
estavam maduros e queriam um pacto social de apoio ao
Governo, para superar a crise brasileíra. De sorte queacredito eu- não partiu da classe poHtica a oposição a
um pacto Social, pelo menos o que pude verifLcar no seio
do Senado da República. Acompanhando mais de perto
a evolução do estado de coisas neste Pafs, estâ vamos
convencidos, Sr. Presidente, e creio que V. Ex~ é uma
destas testemunhas, de que precisávamos de um pacto
com sacrifício de todas as camadas, das categorias so·
ciais, e sacrifício maior daquelas que mais têm, para que
se pudesse, desde o início da Nova República, ter-se
traçado um plano e um esquema de salvação nacional.
De sorte que, Srs. SenadOres, o que prego hoje é isto:
uma compreensão de todos. E o apelo primeiro que faço
é para aqueles que são meus colegas, criadores e pecuaristas como eu, que venham ao encontro dos objetivos
do Governo, neste momento.
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Se V. Ex• me permite, Sr. Presidente, vou falar rapidamente sobre o ponto ferido pelo nobre Senàdor Moacyr
Duarte, a questão do ICM.
Estou certo; Sr. Semidor -Moacyr Duarte, de que o
Governo vrii ·achar uma solução para a questão do ICM,
sem sacrificar os Estados que mais dele dependem. O
meu Estado de Mato Grosso do Sul tem 32% da sua arrecadação dependente do ICM vindo do comércio pecuário. São Paulo, por exemplo, segundo pude apurar,
só 2% da sua arrecadação é do comércio da carne. Então,
são duas .situações completamente diferentes, porque o
nosso País é um caleidoscópio. Temos em São Paulo a
nação mais desenvolvida do Brasil- se posso expressarme assim - e, sem dúvida, a Unidade _paulista é uma
nação desenvolvida, já partindo para o superdesenvolvi~
menta. Enquanto isto, temos os nossos Estado_s pobres
mais agrlcolas, mais pecuaristas, nossos Estados de pau~
cas indústrias. Não é possível que esses Estados pobres,
por exemplo, pela eliminação do I CM, sofram nas suas
receitas para dar de comer carne mais barata justamente
aos grandes centros, aos Estados mais desenvolvidos.
Contra iS-to protesto. Vai-se realizar aquilo que diz a
Bíblia: "a quem tem será dado mais e mais acrescentado;
de quem não tem será tirado mesmo aquilo que ele tem".
E o que s-e aplica agora, pelo menos ao meu Estado Mato Grosso do SuL Sei que o Governo Federal não vai
deixá-lo desamparado nessa questão do ICM da carne,
porque já no próximo mês o Estado do Mato Grosso do
Sul não teria ~ondições sequer de pagar o seu funcionalismo público,- porque 32% da sua receita vem do ICM
da carne. E como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
menos Goiás- que não depende tanto, e outros Estadas
que dependem desse ICM para acorrerem às suas despe·
sas norm11is. Repito que não acho justo que um Estado
subdesenvolvido, que um Estado pobre venha tirar do
seu Tesouro depauperado o pouco que tem para dar de
comer carne barata às populações das regiões mais desenvolvidas do País, ou seja, dos grandes centros, das
grandes cidades.
Contra isto protesto, como brasileiro de um pequeno
Estado desta Nação. Não é, portanto, apenas a injustiça
fiscal contra Estados que dependem fundamentalmente
da economia pecuária para a sua receita fiscal. E tambêm injustiça social, de um Estado pobre contribuir para
que as populações dos Estados ricos comam carne mais
barata ou qualquer outro produto mais bar? tO.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
para fazer esta exposição hoje, com o nOSSo Senado Federal compreensível e justificadimerite quase vazio, porque todos estão cumprindo o seu dever dem()crático de
disputar a preferência do eleitorado brasileiro, do eleitorado de cada uma das nossas ProvínCias para a futura
constituinte.
Deixo fixado o meu ponto de vista e o meu apelo: primeiro para os pecuaristas de todo o Pais, a fim de que
dêem a sua quota de sacrifício pela comunidade nacional
e pela sustentação do Plano Cruzado, que acho fundamental para sustentar também as nossas instituições e a
sobrevivência dessas próprias -cl;isses econômicas e sociais: em segundo lugar, para pedir que o Governo Federal bem como os Governos estaduais atentem para a
questão do ICM, a fim de que os Pobres não paguem pe-

los ricos..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·res:·
A expansão da área destinada à agricultura e pecuária,
e conseqüente redução das florestas nos tradicionais países exportadores de madeira - da Ásia, África e Oceania - vem comprimindo gradatívamente a oferta inter~
nacional do produto, que o BraSil tem o maior potencial
do mundo.
De um universo de 990 milhões de hectares de florestas tropicais-úinídas, 33% estão na Amazônia, 19% na África, 23% no Sudeste da Ásia e na Oceania, e outros 25%
no restante da América Latina.
Em contrapartida, a demanda cresce, pressionada pelo
aumento da população- com suas necessidades de habitação, móveis, transporte aquãtico, etc., e pelo des.en-
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.,roJvimento dos diversificados ramos da indústria de
transformação dessa matéria-prima.
Um indicador da insuficiência da demanda externa
pode ser evidenciado pelo recente interesse dos importadores indianos em obterem maiores informações sobre
as possibilidades de importar madeira brasileira.
Igualmente, no Sul e Sudeste do Brasil - regiões de
maior dinamismo populacional e económico- verificase a redução da oferta local e tendência de aceleração da
procura, que necessariamente serã suprida com o produto originado de outras regiões.
Nesse contexto, a floresta amazônica, com seus 270
milhões de hectares de madeiras tropicais, aparece como
a alternativa mais viãvel para atender ao mercado interno e suprir as necessidades do mercado externo - especialmente os Estados Unidos, Europa e Ásia.
Representando cerca de 30% da reserva mundial, a floresta amazôníca participa anualmente com apenas 3%
das madeiras consumidas no mercado externo e contribui com 10% para o consumo interno.
Ao contrário de outros recursos naturais do Amazonas- a ex-emplo do cacau, do café:, da borracha e do
guaranâ que migraram para criar a riqueza fora de suas
fronteiras, os inúmeros tipos de madeira tropical da região são de vocação inerente àquele "meio-habitat", não
podendo ser transplantados com toda a sua exuberância
e magnitude. O amazonense dos dias atuais está consciente da necessidade de desenvolver o aproveitamento
racional desses recursos, como forma de dinamizar a economia do Estado e empregar o enorme contingente de
mão-de-obra especializada ou culturalmente identificada
com a atividade madeireira.
O amazonense está atento e disposto a contribuir com
o seu trabalho para evitar os costumeiros desperdícios
que têm caracterizado os grandes projetas hidrelêtrieos,
como foi o caso de Tucuruí, no Pará, onde cerca de 5 milhões de metros cúbicos de madeira foram inundados.
Todas as riquezas t1orestais existentes na área a ser inum:lada na construção da Usina de Balbina precisam
ser aproveitadas economicamente e de forma acelerada,
para não prejudicar o andamento das obras.
Em todas as etapas da ativid3de madeireira, já existe
uma conscientização generalizada, entre os trabalhadores, sobre a importância da conservação dos recursos e
preservação da qualidade do meio ambiente.
Se perdermos anualmente cerca de USS 3 bilhões com
a queima de madeiras nos roçados, é porque não existem
meios para o seu aproveitamento, e só assim o agricultor
pode preparar as terras destinadas às culturas permanen-

tes.
A sociedade amazonense, com a utilizaçãO de apenas
3% do total da t1oresta, e enfrentando toda sorte de dificuldades, vem $atisfazendo às necessidades do_ mercado
intei-no, e tem encontrado formas para a exportação de
madeiras tropicais como resposta imediata ao esforço
para obtenção de divisas, tão importantes à economia
nacional na presente conjuntura, de endividamento e retomada das metas de crescimento.
Defendemos a utilização racional da madeira alnaz.onense. Existem mercados, mão-de-obra e os· recursos naturais abundantes - que vêm sendo desperdiçados
quando poderiam ser melhor conservados com as técnicas de manejo e reflorestamento heterogéneo. Além do
aspecto social, com a geração de empregos permanentes
no interior, uma política orientada para o ap-roveitamento da madeira é a alternativa econômica mais viável para
o Estado e a Nação, inclusive considerando-se o aspecto
ecológico.
A baixa participação da madeira amazone-nse no mercado interno e externo é decorrente do quase desconhecimento das dezenas de espécies existentes, entre as quais
se destacam o louro, o inhamuí, jacareúba, cOPaíba,
muiratinga, samaúma e ucuúba. O IBDF e o CNPq analisaram 53 tipos, e publicaram trabalhos contendo suas
características e usos.
Mas se faz necessária uma maior divulgação, inclusive
pelo Itamaraty, em todas as nossas Embaixadas, com
vistas à conqui~ta de novos mercados.
Além do desconhecimento dos diversos tipos de madeira e sua utílizacão, o setor se ressente da falta de uma
infra-estrutura económica, que vai desde o planejamento
da_exploraçào à falta de crédito, assistência té_cnica, pesquisa, condições de estocagem, de meios de escoamento
da produção, transporte, comercialização e industrialização. Ainda mais preocupante é o descaso com a infra-
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est~-utura soei<~!, para assistir o trabalhador e sua familia
de forma permanente, dando-lhes condições de educação, saúde, habitação, etc, próximos ao local do trabalho. A maior parte da exploração madeireira no Estado
do Amazonas ainda é feita nas matas de várzeas, onde as
terras são alagáveis períodicamente, facilitando a extraç:ão e o. transporte, porém não permitíildo a fixação
do trabalhador e sua família, nem a segurança de uma
renda permanente. Por outro lado, as inúmeras espécies
de mata de terra firme- de melhor qualidade e preçosão pouco exploradas em decorrência das dificuldades de
escoamento.
As pequenas indústrias madeireiras locais se ressentem
da falta de um tratamento diferenciado em relação às
grandes empresas do ramo, o que lhes têm criado dificuldade!> no acesso ao crédito para capital de giro, no transporte da matéria-prima e na redução das espécies apro~
veitáveis nas ãreas de exploração.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela complexidade do
setor madeireiro do Amazonas, que envolve ações interministeriais, quero aqui fazer um apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no sentido de dar
maiores poderes à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Orgão plenamente identificado com
a questão e que possui diagnósticos completos da geoeconomia local - para fazer um planejamento integrado
e coordenar a execução da política madeireira, mobilizando os esfon;os dos órgãos federais - a exemplo do
IBDF, CNPq, Universidades, EMATER, EMBRAPA,
INPA, ELETRONORTE, etc. - com a indispensável
colaboração do Governo do Estado e Prefeituras. O objetivo ê corrigir as distorções atuais e assegurar condições estáveis ao desenvolvimento do setor- de grande
repercussão na economia do Estado e do País,
Neste sentido, quero contar, em especial, com a solidariedade do Líder do PFL, na certeza de que a questão
se enquadra nos princípios do liberalismo moderno, que
reconhece a necessidade da intervenção governamental
para estimular o desenvolvimento econômico, contendo
os avanços do capitalismo na depredação dos recursos
naturais e do meio ambiente, ao mesmo tempo_ assegurando a democratização do capital na defesa dos mais
fracos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (J osê Fragelli)- concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.

O SR. JOSE: IGNACIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Mais uma vez voltamos a esta Tribuna para destacar o
critérlo de justiça social que tem inspirado o Governo do
Presidente Sarney e sua equipe na execução de seu mandato.
Desde que: foi empossado, o Governo da Nova RepúbliCa sempre teve como preocupação central resgatar
a enorme dívida social para com o povo brasileiro. Foi
com esta preocupação que o Presidente Sarney isentou,
desde l<:> de julho passado, os aposentados e pensionístas
de quaisquer descontos em seus proventos, a título de
contdbuição previdenciária. Esta tem sido tambêm a
preocupação central para a implantação do Plano Cruzado, na medida em que procura meios de obter uma efetiva redistribuição de renda com vistas a elevar o padrão
de vida dos setores menos favorecidos.
Neste sentido, aproveito este momento para parabenizara Presidente da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Professor Marcos Vilaça, pelo e:frciente
desempenho que vem tendo à frente de tal Entidade.
Senão, ·vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aquela
benemérita Instituição dá assistência a não menos do
que 6 milhões de crianças de O a 4 anos, além de a nutrizes e mães gestantes. Desde que assumiu a direção da
LBA, o Presidente Marcos Vilaça conseguiu elevar de
2,5 ~ilhões para 8 milhões e 100 mil litros de leite por
mês, oferecendo, ainda, 4 milhões de pratos de mingau
nutriente através dos Programas de Complementação Alimentar.
Hoje, aLBA conta com funcionários preparados para
atender a 24 mil creches, além de todos os serviços prestados, como vacinação e reidratação oral, e mais uma equípe de um milhão de pessoas no Programa de Educação para o Tmbatho.
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Dentro desta nova orientação, foi criado na Administração d.o Professor Marcos Vilaça o Programa do Leite
Humano, já implantado no Rio de Janeiro e em Santa
Catarina. com o objt:tivo de estimular o aleitamento materno.
Outro Programa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
tev_e_um crescimento substancial foi o Programa Nacional de Voluntariado, o PRO NA V.:._ LBA, que ú:m, 3.liás, como Presidente de Honra, a Exma. Sra. Marly Sarney, e, como Coordenadora-Geral, a Sra. Maria do Carmo Vilaça. Nestes úJtimos meses, o PRONAV- LBA
vem sensibilizando grupos empresariais para participarem de programas sociais da LBA, tais como: a adoção
de creches, doação de asilos para idosos, melhoria de u~
nidades pré~escolares, entre outros.
No que se refere ao orçamento desta entidade, o Professo_r Marcos Vilaça teve não só a- capacidade de
recuperá-lo, saltando da quantia de 600 milhões de cruzadas na ano passado para a quantia de 4 bilhões de cruzados no presente exercício, conio-também, pela primeira vez desde que foi criada aLBA, conseguir empréstimo
financeiro do exterior, no montante de 9 milhões do
BJD, destinados ao Programa de Microempresa Social e
ao Treinamento de Recursos Humanos.
Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senado-res, diante dO
exposto e do esforço realizado não só pelo Professor

Sãbado 20 3359

PIAR IODO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

Marcos Vilaça mas também Por to~a sua equipe de funcionários e voluntários, podemos afirmar com toda a
certeza de que aLBA não é apenas uma entidade caritativa e paternalista, e sim uma instituição de- desenvolvimento soda\ a serviço dos grandes interesses nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou_ encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a seguinte

Franco, que pro'íbe a cobrança de taxa, emolumento ou
remuneração, por parte dos Agentes do Sistema Finariceiro da Habitaçã.o, nas cessões de direito oriundas de financiamento, tendo
PARECERES, sob n~'s 489 e 490, de 1985, das Comis-sões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e
juridicidade; e.
- de Finanças, favorável.
3

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n<.> 83, de 1982, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispensa a realização de Vistoria JJJdicial na hipótese que menciona, tendo
PARECER, sob nq 57, de 1986, da Comissão
- de Constituição e Justiça, p(:Ja constitucionalidade,
_juridicidad~ e, no mérito, f~vorâvel.
2

Discussão, em segundo timlo, do Projeto de Lei do Senado n~' 159, de 1982; de aUtoria do Senador Itamar

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n<.> 290, de 1980, de autoria do Senador, Jutahy Magalhães, que altera dispositivos da Lei n"' 5.107, de 13 de
setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n"'s 96 a 98, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade,
juridicidade e, no mérito, fuvorável.
- de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador Hélio Gueiros; e
- de Finanças, favoráveL
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Estâ encerrada a sessão.
( Levanra-se a sessão às 16 horas e /0 minutos.)
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçâo, e eu, José Fragelli, Presi-

dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 243, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor cor-

respondente, em cruzados a 56.846,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Ubatã, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 93, de II de
outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor cprrespondente, em cruzados, a 56.846,20 Obrígações 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 uma Casa de Saúde e Maternidade, no Município. Art. 2'

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 244, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 155.857.060,80 (cento e cinqüenta 'e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos).
Ar!. 1• É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• daResolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
155.857.060,80 (cento e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e cinquilenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos), junto eyo Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH,
destinada a execução de obras de infra-estrutura dentro do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta Resolução entfe em vigor na data de sua publicação."'

Senado Federal, 19 de setembro de 1986.- Senador J.osé Fragelli, Presidente.
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Faço sáber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 245, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em

zados, a 82.705,00 Obrigações do Tesouro Nacional -

cru~

OTN.

Art. I• E o Governo do Estado da Bahia, nos temos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito novalor corre~pondente, em cruzados, a 82.705,00 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 sistemas de abastecimento d'água, no Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 246, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 152.842,85 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• E o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos dó art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resolução n•l40, de 5 de dezembrÓ de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 152.842,85 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 conclusão de obras e
aquisição de equipamentos de penitenciárias, no Estado.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 247, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arando, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito, no valor
correspondente, em cruzados, a 23.610,93 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n•93, de II de
outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar· operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 23.610,93 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econó-
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mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de
meios-fios, sarjetas e pavimentação, no Município.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 248, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor

correspondente, em cruzados, a 51._660 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de
outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.660 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 de Medicina Preventiva, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incisoVI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 249, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito

no valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. I' E a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93,
de li de outubro de 1976, alterada 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 14.161,56 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 esgotos sanitários, galerias pluviais e calçamento, no Município.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré~

dito no valor de Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados).
Art. 1' E a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 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$ 372.400.000,00
(trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados), junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destiriadà a execução de obras de canalização de córregos, implantação e pavimentação de avenidas, 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 setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 251, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.284,30 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• E a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n'
93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985. ambas do Senado Federal, autorizada a contra-
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tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 5.284,30 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 um Centro Social, no Município.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 252, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.319,92 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9
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 18.319,92 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 galerías pluviais, guias e sarjetas no Município.

Art. 2'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 253, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art.
29 da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, alterada 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 3.074,96 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 quitação de débito decorrente de implantação de obras de galerias pluviais, guias e sarjetas no Município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 254, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente, em

cruzados, a 190.193,56 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
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, alterada pela de n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 190.193,56 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 aterros sanitãrios-e
aquisição de equipamentos para destinação final de lixo no Estado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N9 255, DE 1986
Autoriza o Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzadps).
Art. ]9 É 0 Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de_Fora, Estado de Minas Gerais, 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 CzS
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10.104.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados), junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de ãgua no Município de Juiz de Fora, 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, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 256, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.452,66.0brigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
quitação de dívidas decorrentes da construção de galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município.
Senado Federal, 22 de setembro 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• 257, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Luciara, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de
II de outubro de 1976, alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 34.000,00 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 uma Unidade Integrada de Saúde, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N• 258, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Arl. I• É a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do_ Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• da Resolução
n' 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 26.719,12 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
ampliação e construção de unidades escolares de 19 Grau, no 1\tfunicípio.

Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 259, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 33.030,97 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' E a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n'
93, de II de outubro de 1976, alterada 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 33.030,97 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à

Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a
obras de infra-estrutura urbana, no Município.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 260, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato, a contratar operação de crédito no valor cor-

respondente, em cruzados, a 68.765,36 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' E a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 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 68.765,36 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto a
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidades escolares na zona rural e urbana, do Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 261, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis
milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzados) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' E o Governo do Estado de Minas Gerais, autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no
item IV do artigo 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n' 93, de II de outubro de 1976,
ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 2.602.000 Obrigações â() Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM), equivalente a Cz$ 276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e dois mil e oitocentos cruzados), destinada ao financiamento do Programa de Melhoramentos de Rodovias do Vale do Jequitinhonha, 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.
Senado Federal, 22 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, n,os termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a· seguinte
RESOLUÇÃO N• 262, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 117.387,10 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I'

E a Prefeitura Municinal de Farroupilha, nos termos do artigo 2• da Resolução no 93, de li de outubro de

1976, alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operaçao de créct!lo
no valor correspondente, em cruzados, a 117.387, I O Obrigações dÓ Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômiva Fede-
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ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de infra-estrutura
urbana, no Município.
- -Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro 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, PresiM
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 263, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela de n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 450.371,13 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 do
sistema de drenagem na favela Coréia, no Município.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de setembro de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do artigo 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 264, DE 1986
Altera a Resolução n9 8, de 3 de abril de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado acontratar operação de crédito no valor correspondente 'lt
15.301.599 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN junto ao Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar diversas atividades constantes da Exposição de Motivos n9 15/86-GAG, do Senhor Governador do Distrito Federal."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.
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Ata da 28011- Sessão, em 22 de setembro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragel!i
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM;SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice MichilesAlexandre Costa- Amir Gaudêncio- José UrbanoLuiz CavaiCã:nte- Lourival Baptista- Alaor Cáutinho
-José Fragelli- Arno Damiani - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de pre~
sença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos tlossõ-s habãlhos.
O Sr. I~'~Secretáfio- procederá ã: leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES N•s 1.027 e 1.028, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 6, de 1985,
(nº 4.352-B, de 1981, na Câmara dos D~putados),
que uestende aos trabalhadores avulsos os benefícios
da Lei nl" 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe
sobre as entidades de previdência privada e dá outras
providências''.
PARECER N• 1.027, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justi!:a
Relator: Senador Nelson Carneiro
Visa o Projeto de Lei da Câmara n' 6, de 1985 (n"'
4.352-B, de 1981, na Casa de origem) a alterar Lei n9
6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe sobre entidades
de previdência piiVada, de modo a que passem a vigorar
os §§ 2<:> e 41" do art. 41" da Lei n9 6.435, com as seguintes
redações:

a

"Estende aos trabalhadores avulsos os benefícios
da Lei n9 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe
sobre as entidades de previdência privada e dâ outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I.,., Os §§ 21" e 49 do art. 4<:> da Lei nº 6.435, de 15
de julho de 1977, passam a vigorar com a seguinte re~
dação:
.............. ·-·--·--· .......... .
'"Art. 49
Para os efeitos desta lei, são equiparáveis
aos empregados de empresas patrocinadoras, os
seus gerentes, os diretores e conselheiros ocupantes
de cargos eletivos, bem como os empregados e respectivos dirigerites de fundações ou Outras entidades
de natureza autônoma, orga'nizadas pelas patrocinadoras, e os associados de sindicatos de trabalhadores avulsos.
§ 29

§ 49 As empresas equiparam-se entidades sem
fins lucrativos, assistenciais, siridiCais de trabalhadores avulsos, educacionais ou religiosas, podendo
os planos destas incluir os religiosos que as servem."
Art. 29 A constituição de entidade fechada de previdência privada -por sindicato de trabalhadoieS-- avulsos
depende de os usuários dQS serviços atenderem à contribuíção patronal que venha a ser atuarialmente fixada
para custeio dos respectivos planos de benefícios, obedecidos os limites mínimos previstos em lei.
§ 19 Os usuáriOs dos serviços desses trab<ilhadores
adicionarão-à respectiva remuneração uma irriportãncia
destinada a atender ao custeio dos planos de benefícios.
§ 2'i" O quantum pCiCentual a ser acrescido-à remuneração será sempre determinado atuarialmente, consoante com o plano de benefícios aprovado pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social- MPAS, e inclufdo

destacadamente no respectivo recibo, cabendo à Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), divulgâ-lo na tabela de preços dos serviços dos
trabalhadores avulsos.
§ 31" Os sindkatos representativos das respectivas categorias profissionais agirão como intermediários, rece~
bendo as importâncias correspondentes à contribuição
patronal e às dos próprios particiPantes do plano de benefícios, repassando-as, em 72 (setenta e duas) horas, à
respectiva entidade fechada de previdêncl.a privada. Os
dirigentes d'?s sindicatos têm responsabilidade pessoal
junto à entidade e seus afiliados, quanto a esse repasse, e
solidária com o dirigente da entidade, pelos prejufzos decorrentes da sua não-realização em tempo hâbil.
§ 49 Acordada a constituição de uma entidade fechada de previdência privada entre os órgãos representativos das categorias de trabalhadores e de usuârios dos
serviços, tornando-se-á compulsória e perene a contribuição patronal, de modo a garantir permanentemente a
subsistência dos planos.
Art. 31" Os sindicatos supervisionarão as atividades
das entidades fechadas, orientando-se a fiscalização do
poder público no sentido de proporcionar garantia a0s
compromissos assumidos para com os participantes dos
planos de benefícios.
Parâgrafo único. No caso de vãrios sindicatos, será
exigida a celebração de convênio de adesão entre estes e
a entidade de previdência, no qual se estabelecem pormenorizadamente, as condições de solidariedade das partes,
inclusive quanto ao fluxo de novas entradas anuais de
entidades sindicais.
Art. 4<:> O Poder Executivo, dentro de 90 (noventa)
dias de sua publicação, regulamentará a presente lei, estabelecendo, inclusive, a importâilChi a ser recebida pelos
sindicatos para atender ài necessárias despesas de administração.

Justificando a proposição, assim se manifesta o
autor, o ilustre Senador Amaral Furlan:
Reconhecida a insuficiência de o sistema previ~
denciãrio oficial atender condignamente a população, buscou o Governo Federal apoio junto a empresas, sindicatos e entidades assiStenciais, educacíonaíS -e religiosas em geral, conclamando-as a unirem seus esforços de forma a produzir uma Previdência alternativa capacitada.
Em muitos casos tal desafio foi aceito e os resultados, não se pode negar, têm sido mais positivos do
que negativos. Caminhamos para o pleno atendimento do que dispõe o artigo 25. I, da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, pode~se afirmar.
Como em toda legislação recente, existem erros
que se faz imprescindível erradicar. Um deles é o
que exclui os sindicatos congregadores dos trabalhadores autónomos da possibilidade de proporcionar aos sindicalizados a previdência privada, deixando ao desamparo seus sindicalizados, uma vez
que as empresas que possuem trabalhadores de tal
porte não se interessam por fazer a- previdência privada.
Em conseqüência de tal status quo, são os sindicalizados obrigados a recorrer a uma previdência
privada que não é plena, deixando pois de auferir os
benefícios que por direito lhe são facultados.
Na atual crise por que passa a Previdência Social,
mais evidente se faz a imperativa necessidade de se
recorrer a todos os meios legítimos para suprir as lacunas e dar solidez à Previdência Soda!, no sentidode fazê-la capaz de atingir os fins colimados.
O projeto não se ressente de qualquer vício quanto a técnica legislativa, não ofendendo, igualmente,
nenhum dispositivo da nossa Lei Maior.
Somos, assim, por sua tramitação."

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61' Revogam-se as disposições em contrârio."
Dos documentos enviados pela Câmara dos Deputados não consta o texto original do Projeto, nem as razões
que levaram seu ilustre autor a oferecê-lo. Há apenas
avulsos da redação para a 2• discussão e a íritegra daredação final.
Pela sinopse, entretanto, se verifica que a proposição é
da lavra do Deputado Athiê Coury e só foi examinada,
na outra Casa do Congresso Nacional, pela Comissão de
Legislação Social.
A Lei n~' 6.435 buscou superar insuficiências do sistema previdenciãrio oficial, mediante estímulos à consti~
tuição de entidades de previdência privada.
Transitou no Senado Federal, visando a modificar o
mesmo§ 41' do art. 4<:> da citada Lei n"' 6.435 o Projeto de
Lei n"' 102, de 1980, do nobre Senador Amaral Furlan,
que foi arquivado, e está em curso o de n' 14, de 1984, de
minha autoria, que acrescenta um novo parâgrafo, o 121",
ao art. 42 da referida Lei,jã alterada pela Lei n"' 6.462, de
9 de novembro de 1977.

De iguais considerações que ditaram parecer anterior
desta Comissão me valho para opinar pela constituclona~
lidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara n.,. 06,
de 1985, e cujo mêrito serã mais demoradamente examinado pela douta Comissão de Legislação Social.
E o meu voto, S.M.J.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1986. -José lgnácio
Ferreira, Presidente - Nelson Carneiro, Relator Américo de Souza- Martins Filho- Nivaldo Machado
-Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante- Roberto Campos,
(contra)- Lenoir Vargas, (vencido).

Não ocorre, assim, hipótese de anexação, jã que o Projeto nº 14, de 1984, se refere a OUtro dispositivo que não
os revistos pela proposição em exame.
Esta Comissão, ao se manifestar pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n9 102, de 1980, de autoria do
nobre Senador Amaral Furlan, acompanhou sem divergências o parecer do relator, o ilustre Senador Murilo
Badaró, nesses termos~
O Projeto de Lei do Senado n9 102, de 1980 objetiva alterar a redação do parágrafo 4.,. do art. 411, da
Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977 e acrescentar-lhe
parágrafo 5<:>, com o fim de preencher Iãcuna da le~
gislação pertinente às entidades de previdência privada.

PARECER N• 1028, DE 1986
Da Comissão de legislação Social
Relator: Senador Jorge Kalume
A presente Proposição objetiva alterar a redação dos
parágrafos 2<:> e 4<:> do art. 41" da Lei n9 6.435, de 15 de julho de 1977.
Esta Lei dispõe sobre as entidades de previdência privada e, nos parãgrafos 2<:> e 49 do seu art. 49, ela alarga a
faixa dos participantes e das entidades patrocinadoras.
Pela redação atuat dos mencionados dispositivos legais, podem ser participantes de entidades de previdência
privada qu-aisquer empregados e também os gerentes, diretores, etc. e equiparam-se às empresas, para funcionarem com entidades patrocinadoras, também aquelas que
não tenham fins lucrativos, sejam assistenciais, educaciol'l:ais ou religiosas.
Portanto, se a intenção do legislador, na instituição da
previdência privada, foi abrir campo à complementação
das deficiências da Previdência Social, atingindo com os
benefícios daquela o maior número possível de cidadãos,
qualquer alteração da Lei n'i' 6.435/77 que objetiva
preencher lacunas que se verificam nessa intenção de
abrangência, serâ benvinda, ainda que mais não seja,
porque nesta matéria não deve ocorrer discriminaçãO-.
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O presente Projeto pretende incluir entre os particiM1
pantes da previdência privada os trabalhadores avulsos,
fazendo figurar entre as entidades patrocinadoras, as sindicais de trabalhadores avulsos.
Nada mais oportuno e justo.
Os trabalhadores avulsos, como é sabido, por não serem empregados, foram, durante decênios, vítimas--de,
sua condição instãvel: não tinham os direitos dos empregados, não possuíam sindicatos específicos, não formavam categorias profissional reconhecida, não tinham
empregador certo. Em suma, na prática eram os párias
da classe trabalhadora, embora trabalhassem tanto
quanto seus demais companheiros registrados nas empresas, e faziam a fortuna das grandes empresas tomadoras de seus serviços.
O primeiro reconhecimento ao trabalhO deles surgiu
com a Consolídação das Leis do Trabalho, especificamente beneficiando os avulsos da orla marítima. Paulatinamente foi sendo reconhecido e regulamentado tambêm o trabalho dos avulsos pertencentes ao serviço portuário.
Hoje esses trabalhadores contam com normas legais
que regulam seus serviços, dispõem de entidades sindicais próprias e jâ podem usufruir de numerosos direitos.
Apesar disso, vez por outras são normalmente esquecidos. Isso acontece quando do advento da legislação
que autoriza a instituição da previdência privada.
O presente Projeto, com muita pertinência, vem corrigir a injustiça, preenchendo a grave lacuna.
A criação de entidades privadas fechadas por sindicatos de trabalhadores avulsos, entretanto, apresenta contornos especiais, porque, para a viabilização delas,
torna-se necessário assegurã.r o que seria o equivalente
das contribuições patronais-:- existentes no caso das patrocinadoras, que são as empresas. O Projeto não deixouescapar o detalhe, fazendo depender a constituição daquelas entidades, do compromisso dos usuários ou empresas tomadoras de serviço dos trabalhadores avulsos,
conforme previsto no art. 2~ da Proposição. '
Nos demais dispositivos, o Projeto prevê a fixação da
contribuição dos usuãrios e sua pei'enização e compulsoriedade, a função de intermediário dos sindicatos representativos daqueles trabalhadores, que terão tan1bém
função supervisora, juntamente com o Poder Público,
através de fiscalização, e, finalmente, a exigência de formalização do patrocínio e das'responsabilidades, através
de convênio e fixação dos compromissos, chegando-se
até à responsabilização pessoal dos dirigentes dos sin<!-i-_
catas (art. 39),
O Projeto prevê. igualmente, o ressarcimento aos síndicatos, pelas despesas de administração.
Como se vê, o Projeto não só preenche uma lacuna da
legislação de previdência privada, mas também adota todas as cautelas para que os participantes não sejam lesa~
dos.
Não havendo óbice de carãter constitucional ou legal,
conforme opinou a Douta Comissão de Constituição e
Justiça, no méritO a Proposição é de claro significado social, por fazer justiça a um segmento da class~ t~abalha
dora que freqUentemente tem sofrido discriminâção ou
esquecimento.
Por essas razões, opírüimos pela aprovação do _Projeto
de Lei da Câmara n~ 06, de 1985 (n~ 4.352-B, na Casa de
origem).
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1986. - Nivaldo
Machado, Presidente eventual- Jorge Kalume, Relator
- Alvaro Dias - Moacyr D~;~arte - Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai -à publicação.
- -----Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. !~Secretário.
--E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
"' 216, de 1986
Estabelece desconto de 20% nos preços das passagens aéreas, para a Amazônia.
O Congresso NãCíOi1ilTdeCreta:
Art 1~ Os preços das passagens aéreas relativas aos
percursos entre a região constituída pelos Estados do
Acre, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Pará e os
Territórios Federais de Roraima e Amapâ, de um lado, e
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as demais regiões do território nacional, de outro, gozarão de desconto de 20% (vinte por cento), durailte o
período de dez anos a título de experiêricia.
Parágrafo único. Correrão à conta do TesoUro Nacional os reembolsos dos descontos comprovadamente
concedidos pelas empresas de transportes aéreo de paSsageiros prestadoras do serviço, na forma deste artigo, os
quais serão por elas utilizados na aquisição de combustível.
Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A região ama:t:ônica é a parte do território nacional
que mais se ressente da falta de infra-estrutura bãsica,
como energia elétrica, comunicações e, principalmente,
estradas. Grande parte do transporte é feito tradicional:.
mente através dos rios.
- O desellvolvimento, todavia, vai exigindo traiÍsporte
mais rãpido, parcíalmente pelas rodovias, cuja malha é
ainda precária e deficiente. Isso obriga à utilização_ cada
vez rriaior da via aérea. O transporte aéreo, no entanto, é
de custo sempre mais elevado, tornando-se as viagens entre a região e o resto do Brasil progressivamente mais
difíceis e até mesmo proibitivas, se consideradas as distâncias a renda percapita do amazônida.
Isso faz com que se acentue o isolamento daquela
imensa parte do território nacional, praticamente inacessível para os habitantes do leste, o nordeste e o
centro-sul do País, e vice-versa.
Tornam-se, assim, prejudicados os negócios, os empreendimentos inter-regionais e até mesmo o turismo.
Visa o presente projeto a suavisar esse problema, de
molde a possibilitar maior intercâmbio entre a ârea amazônica e o resto do País, e a contribuir para a integração
nacional.
O subsídio governamental, necessário para tornar viãvel a concessão do desconto, sem dúvida se revelarã altamente produtivo para a nossa economia, dado o incremento do intercâmbio económico que propiciará.
Reserva-se ao Poder Executivo a regulamentar a operacionalidade da compensação do valor dos descontos
concedidõs pelas empresas aéreas prestadoras do serviço, a Ser utilizado na compr_a de combustível. O Governo federal, aliás, jã dispõe de mecanismos de controle
não só do consumo de combustíveis, como do fluxo de
passageiros da região e para ela, bastando que sejam
adaptados às finalidades da medida cogitada.
S-ala das sessões. 22 de setembro de 1986.- Jorge Kalume.

e

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) O projeto
lido será· publicado e remetido às comissões comp"et"entes. (Pausa.)
A Presidência recebeu a Mensagem n~ 436, de 1986 (n9
603(86, nã -origem), peta qual o se_nhor_ Presidente-daRe-_
pública, 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 autorização para que o Governo
do Estado de Santa Catarina possa contratar operação
de crédito, para os fins que especifica.
A matéria será despachada às comissões de ec<?nomia
e de constituição e justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu as mensaiens nQs 437 a 441, de 1986 (n~s 604 a
608(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. 29 da Resoluçãa·n~ 93/76,
do Senado Federal, solicita autorização para que as pre-.
feitoras municipais de Quirinópolis e Formosa (GO);
Santa Bãrbara D'Oeste (SP) e Pojuca (BA) possam COJ?-tratar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, da Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Devendo
realizar-se, no período de 6 a I 1 de outubro próximo, em
Buenos Aires, a 76' Conferência lnterparlamentar, a
Presidência, por indicação do Presidente do Grupo Bra-
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sileiro, propõe ao plenário os nomes dos Senadores
Aloysio Chaves, Amaral Peixoto e Humberto Lucena
para comporem a delegação brasileira àquele conclave.
Nos termos do arL 44, § 29, do Regimento Interno, a
presente proposta será votada após a ordem do dia da
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hã oradores
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 inteiro comemorou o Dia Nacional da Árvore; 21 de setembro, data inicial da primavera e as escolas
festejam alegremente para despetar o amor à â.rvore
plantando um exemplar de qualquer espécie numa praça
ou numa rua, mesmo porque, como versejara o poeta
Francisco Mangabeira:
"Junto ao rio que geme, as ârvores frondosas
Se. erguem como legiões de monstros sofredores,
·Cujas pesadas mãos, torcidas e rugosas,
Lançam na água e no chão- folhas, frutos e flores."
Limito-me a esta introdução para, embora com algum
atraso, registrar nesta Semana da Arvore o II Encontro
Governo-Sociedade, realizado em Brasília no dia 5 de junho deste ano, quando o meio ambiente foi o tema primordial e o Presidente J o sê Sarney afirmou que ..0 Governo tem absoluta certeza de que o Brasil, como uma
nação jovem, não pode incorrer no erro das velhas
nações que desprezaram o que se pode chamar de os direitos da Natureza."
O encontro, pela maneira como foi conduzido, tendo à
frente da coordenação dos trabalhos o Ministro J.J.
Moscardo de Souza, marcou uma etapa vitoriosa em
busca dos objetivos para o qual se destinou.
Leio nesta oportunidade o resumo para maior divulgação de um ato transcendental na vida da Nação brasileira.
Ei-lo:
l i - ENCONTRO GOVERNO-SOCIEDADE
Estão sendo divulgados os resultados do II Encontro Governo-Sociediide: Cidadania e Meio Am-·
biente, realizado no Pal~cio do Planalto, em 5 dejuw·
nho último, Dia Mundial do Meio Ambiente, com a
participação de cerca de trezentas pessoas, entre re.-_
presentantes de associações civis, do meio acadêmi-.
co -~·de órgãos governamentais.
A divulgação dos atas então assinados e dos de.-_
poimentos, críticas e sugestões dos participantes do
Encontro dã seqUência à convocação, feita na ocasião pelo Presidente José Sarney, a todos os ~_rasilei-_
ros para que se engajassem na defesa do meio ambiente, não só na qualidade de fiscais da aplicação
de uma política de governo, mas também como cidadãos cientes de seus direitos e deveres.
O documento oferece oportunidade para que
prossiga o diálogo entre o Governo e a sociedade,
ao servir de marco de referência para o acompanhamento de importantes iniciativas ali relacionadas.
como a criação da Ãrea de Proteção Ambiental de
Fernando de Noronha; a preservação da Lagoa de
A_bªe_té, na Bahia, e do Parque Cabo Branco, na Par_?íba; o Programa de Controle de Poluição Am-.
bierital de Cubatão; a recuperação do rio Capibaribe, em Pernambuco; a instituição de um progr.:i.m<i
nacional de educação ambiental; a regulamentação
do tombamento da Serra do Mar; o controle da poluição atmosférica e acidental em pólos petroquímicos (Bahia, Rio Grande do Sul) e cloro-químicos
(Alago as); o plano de proteção ao patrimônio natural do entorno de São Luís, Maranhão; a criação de
estação ecológica na área da Central Nuclear de An~.
gra dos Reis; o programa de controle da poluiçã_o
do ar pai veículos automotores e os diversos proje.-_
tos no âmbito estadual e municipal que integram o
Programa de Ações Básicas para a Defesa do Meio
Ambiente, envolvendo recursos de CzS 85 milhões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como estou dentro da
seara cultural, gostaria de destacar, embora tenha feito
anteriormente, que o sesquicentenário do Maestro Carlos Gomes vem sendo comemorado de forma carinhosa e
consentânea com o nosso reconhecimento a esse inolvi·
dãvel brasileiro que, através da arte musical, projetou o
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Brasil no exterior e deixou marcada a sua passagem, podemos dizer quase meteórica, se considerado o seu grande valor artístico musical. E Brasília vem participando
ativamente dessas celebrações, dentre as quais nominarei
a realizada pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e
Ensino, com sede na florescente cidade paulista de Campinas, tendo a sua diretoria, da qual é seu presidente o
respeitâvel Dr. Ataliba Amadeu Sevâ, se deslocando atê
aqui para marcar na Capital da República, a figura
ímpar de seu dileto filho Carlos Goines.
E no dia 18 deste mês realizou elegante festa, tendo
como seu coordenador o Jornalista J onatra Macedo,
quando várias personalidades do mundo artístico e cultural foram condecoradas com a comenda e medalha
"Carlos GomeS". Q registro vale como nossa homena~
gem àqueles que mantêm vivas no pensamento as figUras
de nossos_ patrícios que souberam honrar o Brasil!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, 6nc3.niinhei- à ·consíderação da Mesa o seguinte projeto que passo a ler:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1986
(Do Senador Jorge Kalume)
Estabelece desconto de 20% nos preços das pas.
sagens aéreas, para a Amazônia.
Art. I~ Os preços das passagens aéreas relativas aos percursos entre a região constituída pelos
Estados do Acre, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Pará e os Territórios Federais de Roraima e
Amapá, de um lado, e as_ demais regiões do território nacional, de outro, gozarão de desconto de
20% (vinte por cento), durante o período de dez
anos a título de experiência.
Parãgfafo úniCo. Correrão à conta do Tesouro
Nacional os reembolsos dos descontos comprovadamente concedidos pelas empresas de transporte
aéreo de passageiros prestadoras do serviço, na forma deste artigo, os quais serão por elas utilizados na
aquisiÇão de combustível.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
·
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
A rt. 4~ Revogam-se ~s disposições em contrãrio.
Justiflcaçilo
A Região Amazónica é a parte do território nacional que mais se ressente da falta de infraestrutura bãsica, como .energia elétrica, comuni-·
cações e, principalmente, estradas. Grande parte do
transporte é feito tradicionalmente atrav~s dos rios.
O desenvolvimento, todavia, vai exi"gfrido--trans·porte mais rãpido, parcialmente pelas rodovias, cuja
malha é ainda precária e deficiente. Isso obriga ·à
utilização cada.vez maior da via aérea. O trariSporte
aéreo, no entanto, é de custo sempre mais elevado,
tornando as viagens entre a região e o resto doBrasil progressivamente mais dificeis e até Inesmo Proibitivas, se consideradas as distâncias e a renda per
capita do amazônida.
Isso faz com que se acentue o isolamento daquela
imensa parte do território nacional, praticamente
inacessível para os habitantes do leste, o NOrdeste e
o Centro-Sul do País, e vice-versa.
Tornam-se, assim, prejudfcados os negócios, os
empreendimentos inter-regionais e at~ mesmo o turismo.
Visa o presente projeto a suavizar esse problema,
de molde a possibilitar maior intercâmbio eritre a
ãrea amazônica e o resto do País, e a contribuír para
a integração nacional.
O subsfdio governamental, necessãrio para tornar viâvel a concessão do desconto, sem dúvida se
revelarã altamente produtivo para a nossa economia, dado o incremento do intercâmbio econômicà
que propiciarã.
Reserva-se ao Poder ·Executivo a regulamentar a
operacionalidade da compensação do valor dos descontos concedidos pelas empresas aéreas prestadoras do serviço, a ser utilizado na compra de- combustível. O governo federal, aliâs, jâ -diSPõe de mecanismos de controle não só do consumo de combustíveis, como do fluxo de passageiros da região e para-
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ela, bastando que sejam adaptados às finalidades da
medida cogitada.
Era o que eu tinha a apresentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alaor Coutinho.
O SR- ALA OR COUTINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já faz tempo, quase duas semanas, que pela última
vez, abordamos o assunto referente à circular que instituiu os novos horários bancários:
Na última semana não o fizemos em decorrência do
acúmulo dos trabalhos parlamentares, em que tivemos
de atender a centenas de comunidades brasileiras, através dos empréstimos aprovados por este Senado.
Na semana anterior também não nos pronunciamos
por uma questão ética, pois havia um movimento grevís-·
ta_ instalado no País; as negociações se processavam norinalmente entre bancários e banqueiros., e não queríamos, de nenhuma forma, que a nossa palavra pudesse ser
utilizada de alguma maneira como um instrumento que
estivesse se aproveitando demagogicamente de uma situação que todos nós deplorávamos. Hoje, porém, cumprimos o dever de divulgar algumas correspondências
que nos têm chegado deste imenso País, de apoio às iniciativas deste Senado, de ilustres Senadores, no sentido
de que seja revogada a circular que impôs os novos hop
rários bancãrios.
Existem, por exemplo, manifestações da longínqua
Roraima, através do Diretor Executivo da Associação
das micro, pequenas e médias empresas, hipotecando
apoio às iniciativas deste e demais parlamentares, no
sentido de que haja mudança no atual horário bancário,
o qual se mostra contrário aos interesses do público em
geral e, em particular, das micro, pequenas e médias empresas do Território de Roraima.
A sua área, nobre Senador JorgeKalume, a região que
hã tanto tempo V, Ex• defende, tem se mostrado uma
grande vítima das inconveniências deste horãrío em decorrência do fuso horário.
Mas, demais perto, é a Câmara Muti.icipal de São José
do Rio Pardo, do Estado de São Paulo, que nos encaminha também, cópia xerográfica de urna moção, de autoria do Vereador Laércio Jacob, solicitando que seja apresentado um projeto de lei do Senado para que seja modificado esse horário bancário.
Vejam V. Ex•s o desespero em que se encontram as
prefeituras municipais com este conflito de autonomia
de uma simples circular do Banco Central diante do poder e da autoridade municipal constituída do tumulto
que se está criando em todas as comunidades brasileiras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, na Bahia, o ambiente é de alguma expectativa, porque a Prefeitura de
Salvador, através de lei, instituiu o horário antigo, dentro das prerrogativas que a lei lhe faculta. Isto conflita,
decisivamente, com a circular do Banco CentraL E aquilo que prevíamos algum tempo atrás, sobretudo conflitos
de ordem social, está prestes a ocorrer, em decorrência
da indiferença, ou, como nós já tivemos a oportunidade
de nos referir, a problemas de ordem patológica que está
atingindo, de uma maneira extremamente evidente, o
grupo responsável pela circular que modificou os horáriOs de atendimento ao público. Há um princípio, que
todos nós .conhecemos, de que a credibilidade humana
provém de duas fontes: palavra da autoridade ou da ver•
dade dos fatos.
Outro dia- e lhe contava isso há pouco, nobre Senador Jorge Ka1ume- ao deixar este recinto, fui abordado
por um humilde servidor público que, com bom humor,
me dizia que queria me conhecer porque as palavras que
eu havia pronunciado tinham ido ao encontro de seus interesses; ele havia sido uma das pessoas mais prejudicadas com a mudança de horário bancário, porque estava
sujeito a um horãrio rígido em sua repartição. Dizia, de
manerra meio jocosa, que havia entendido pouco aspalavras que eu pronunciara, mas, pelo que ele entendera,
eu teria caracterizado a circular como uma circular maluca. Na verdade eu falei nos grandes problemas das desordens de comportamento que existem nos homens
públicos, em decorrência da convivência com o poder.
Não inventei palavras. Existe. Nos capítulos da psiquiatria transcultural, nos capítulos da psiquiatria social e,
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hoje, na moderna sociatria, que é um ramo da psiquiatria que estuda os distúrbios comportamentais de atos do
Governo, procurei enquadrar esta circular como prove·
niente de um grupo que está, indiscutivelmente, sofrendo
desta perturbação mental.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex.' me permite um aparte?
O SR. ALAOR COUTINHO -

Pois não!

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex.' tem razão quando mais

uma vez vem à tribuna verberar essa circular do Banco
Central sobre o novo horário dos bancos. que, efetivamente, não condiz com a realidade brasileira. Já verberei
o fato algumas vezes, e as minhas e as suas palavras têm
repercutido e com elas todos os colegas também têm-se
solidarizado. Pessoalmente já tratamos do assunto com
o Presídente do Banco Central, V. Ex•, eu e outros Colegas. Parece-me que o Presidente do Banco Central é movido por um força superior, tornando·se assim insensível
aos reclamos da maioria da população brasileira - até,
poderei dizer assim, da unanimidade dos usuãrios dos
bancos. Jâ está na hora de S. S• meditar, reconsiderar o
ato. Mesmo porque nós que somos do interior, como V.
Ex•, eu e outros mais, é que conhecem-os as peculiaridades do Brasil. Não é dentro de um escritório refrigerado
que se queira legislar para o Brasil. O Brasil, já o disse
muitas vezes, é um continente com as mitis variadas peculiaridades. Nós temos que legislar de acordo com a situação de cada ârea, Norte, Nordeste, Sul e CentroOeste. S. S•, Presidente do Banco Central, precisa conhecer isso e conhecer a realidade brasileira. Estã na hora de
S. S• sentir esses reclamos e reconsiderar, mesmo porque,
nobre Senador discípulo de Rui Barbosa, mesmo porque
só é próprio dos deuses não errar e levar a bom termo
suas empresas; mas um pecador, como soem ser nós e o
Sr. Presidente do Banco Central, por que não recuar
diante de uma medida que não deu certo ou que não estã
correspondendo aos anseios da população? Está na hora,
pois, de S. S• refletir mais um pouco e atender aos reclamos da população brasileira. V. Ex• tem a minha solidariedade como tem a solidariedade desta Casa e, por que
não dizer, do Brasil inteiro.
O SR- ALA OR COUTINHO- Agradeço, nobre Senador Jorge Ka1ume, seu aparte, que tem sido constante,
porque é um dos homens que mais batalha realmente
pelo interesse popular. Esta Casa e o País inteiro reverenciam este trabalho incessante de V. Ex•
O Sr. Jorge Kalume- E esta a nossa missão, é defender o interesse dos nossos patricios e da Nação brasilei~
r a.

O SR. ALAOR COUTINHO Prosseguindo, Sr. Presidente, e dentro daquele princípio de que a credibilidade
humana só provém de duas fontes, ou da palavra de uma
autoridade,_ ou de uma verdade dos fatos, não querendo
me arvofar em autoridade para caracterizar uma sfndrome psicopatológica de poder que atinge o grupo r~pon
sãvei por essa circular que modifica os horãrios de funcionamento bancário em todo o Brasil, exceto no Rio de
Janeiro e São Paulo, é que pretendo relacionar alguns
dos sintomas que comprovam que não há uma sanidade
mental desse grupamento funcional do Governo. Eu perguntaria, então: Quem garante pela sanidade mental de
um grupo responsável por uma circular que tumultua a
vida nacional, quando nós precisamos de um País unido
para progredirmos juntos? Quem garante pela sanidade
mental de um grupo responsãvel por uma circular que
cria problemas com a autonomia dos municípios brasileiros? Quem garante pela sanidade mental de responsáveis por uma circular que, teimosamente, é mantida com
a desculpa de que isto é decorrente do Plano Cruzado,
intrigando essa operação em que o País inteiro luta para
que tenha êxito, incompatibilizando·a com o povo?
Quem garante pela sanidade rhental desse grupamento
que idealizou e mantém uma circular lesiva aos interesses
nacionais, porque perturba e tumultua a vida do homem
do ·campo? Quem garante pela sanidade mental de um
grupo que projeta uma circular discriminatória, tirando
cidades e colocando outras? Quem garante pela sanidade
mental de um grupo que continua, teimosamente, mantendo uma circular que fadiga o povo brasileiro,
fazendo-o estender-se em filas extensas por este imenso
território nacional a partir das 11 horas e 30'? Que fadiga
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mentalmente a nossa gente gerando um stress que provoca impaciência, gera conflito, que reduz a produtividade
no trabalho? Quem pode garantir pela sanidade de um
gru~o que produz uma circular e confessa com desculpa
descabida que está protegendo os interesses dos bancos,
ao contrário dos interesses do povo brasileiro e da economia popular, Sr. Presidente? Quem garante? Só podemos argumentar, Sr. Presidente, de que Sr. Presidente,
Srs. Senadores, fazemos mais uma vez um apelo, agora
às autoridades superiores, às Excelências maiores, que
não sei quais são, para que tomem atenção para este fato
que se agrava a cada dia e que podemos justificar, da maneira mais generosa possível, como uma desordem mental dos produtores desta circular. Nós poderemos, com a
maior generosidade, admitir e conjecturar, pelo menos,
que não haja saúde mental - porque é o máximo que
podemos fazer, porque qualquer oUtro tipo de insinuação provavelmente seria repelida por maliciosa e se-guramente injusta.
Esp~ramos, Sr. Presidente, que tomem juízo os responsáveis por éssa circular - porque, pelo menos, ~ o
que está faltando, neste momento, àquele grupo da ârea
do Banco Central, juízo e juízo pei'feito.
Peço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me atufei!l
quantas vezes forem neceSsárias, porque não li aquele juramento aqui em vão, -de maneira romântica ou protocolar.
Quero deixar um pouco mais para os meus herdeiros,
quero deixar um pouco mais para o povo da minha terra,

que confia em nós, quero deixar um exemplo -de dignidade e uma oração, uma prece à união naciollal.
Sr. Presidente, peço desculpas - como Padre Vieira
-por ter sido longo, por não ter tido tempo de ser breve. Mas, são as exigências e, sobretudo, as peculiaridades
do fato que me fizeram "tão demorado na minha locução.
Muito Obrigado. (Muito beml)
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Art. Jt~ O Poder Executivo regulamentará a presenta
lei em até 90 _(nQventa) dias após sua publicação.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.

5~"

Revogam-se as disposições em contrário. _
Justificação

O leite integral é um dos alimentos mais completos em
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ALAOR COUTINHO EM SEU DISCURSO:

N' 633/86

Data 10.9.86
CÃMARA MUNICIPAL
São José do Rio Pardo
Estado de São Paulo

Excelentissimo "Senhor
Senador Alaor Coutinho
Senado Federal
Brasflia- DF
_Senhor Senador:
Para os devidos fins, encaminho a Vossa Exàlência
cópia Xerográfica da MOção n9 19/86, de autoria do Ve_reador L~ércio Jacob, apresentada e aprovada por ocasião da sessão ordinária realizada no dia 9 do corrente.
Ao ensejo, ·apresento a Vossa Excelência os protestos
de elevado apreço e consideração. - Luiz Osvaldo Merli, Presidente.

termos nutritivos, mas devido à crise do setor leiteiro, o
produto mais amplamente comercializado é o leite desnatado, com 2% de gorduras, o chamado tipo C.
Devido à diferença entre o preço do leite integral e o
desnatado, a imensa maioria da população consome o
último, privando-se, assim, do aparte das vitamirias A e
D, essenciais à boa nutrição.
Considerando que o leite comercializado é utilizado,
em sua maioria, na aUmentação infantil, é desejável que
o mesmo seja enriquecido de modo a evitar problemas
tais como lesões oculares, falta de resitência às infecções
e raquitismo, problemas associados às avitaminoses A e

D.
As experiências realizadas a nível de programas ali·
mentares do Governo indicam que existe viabilidade técnica e econômica para a adoção desta medida a nível nacional.
O prazo de doze (12) meses para a adoção da medida
objetiva permitir à indústría de laticfnios adaptar-se a
esta tecnologia, identificar fornecedores para as vitaminas e tomar conhecimento das experiências já existentes
nos setores público ~ privado.
Também este prazo permitirá que as indústrias fa~ma
cêuticas dediquem-se a obter ou aperfeiçoar tecnologias
de produção das vitaminas A e D, garantindo o bom
funcü;:mam._e_nt_o do mercado fornecedor destes insumos.
- Também ê preciso obserVar que o ideal é a produção e
a com~rcialização do leite integral, com preço acessível à
imensa maioria da população. Entretanto, a magnitude
da crise que enfrenta o setor leiteiro não nos permite vi
sualizar esta ocorrência no curto e médio prazo.
4

Moção/86
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que se oficie ao
Suplente de Senador Alaor Coutinho, manífestando~lhe
o apoio desta Casa ao projeto de lei que encaminharâ ao
Legislativo, referente à volta do horário anterior de fun~
danamento dos bancos - qual seja, das 9h30m até àS

16h30m.
Sala das Sessões, 9 de setembro de I 986. Jacob, Vereador.

Laércio

Justificação
O horário de funcionamento dos estabelecimentos
bancários vem proporcionando uma série de problemas
ao usuário, prinCipalmente quando das situações impre~
vistas e de urgência.
Nessas oportunidades, a população encontra-se im#
possibilitada de efetuar operações bancárias, impres#
cindíveis à execução de medidas inadiàveis, que implicam em viagens e outros expedientes prévios.
O projeto de lei a ser encaminhado por Sua Excelên#
cia, e que tem por objetivo proporcionar a volta do ho~
ràrio anterior de funcionamento dos bancos, muito contribuirá para corrigir uma situação inadequada ao serviço, visto obstruir o acesso do usuário aos estabelecimentos bancários-em ocã.siões de extrema necessidade.
Justifica-se a presente propositura na medida em que
manifesta o posicionamento desta Casa em face do
problema supracitado.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1986~ --Laércio
Jacob, Vereador.

Do: CEAGjRR
ParajCEBRAE
Tlx NR 081/86
Em atenção à carta circular DIROP NR 019/86,

in~

formamos que este CEAG hipoteca seu apoío à iniciativa do Senador Alaor Coutinho e de demais parlamentares, no sentido de que haja mudança no atual horário
bancário, o qual mostra~se contrário aos interesses do
público em geral e, em particular, das micro, pequenas e
mêdias empresas do território de Roraima.

SDS
Nilson Valente Guimarães
Diretor Executivo em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa,
projetes que serão lidos pelo Sr. {q-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
n• 217, de 1986
Dispõe sobre a adição das vitaminas A e D ao leite
desnatado, em pó ou fluido, comercializado no País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A adição das vitaminaS A e D ao leite desnatado, em pó ou fluido, comercializado no País, será obrigatória no prazo de até doze meses a partir da -promulgação desta lei.
Art. 29 A indústria de latícfníos terá o prazo de atê
doze ( 12) meses para adaptar-se às exigências desta lei.

Na verdade, a produção de leite cresceu à taxa anual
de apenas 3,8% no período 1963/84, taxa esta insuficiente para atender ao crescimento da população urbana. No
mesmo período (1963/84), a. produção de leite pasteuri~
zado aumentou em 11,1% a.. a.; a produção de leite em·
pó, 7,0% a.a. e a. oferta de queijo evoluiu a 26,6% a.a.
Ou seja, a produção do leite desnatado, a 2% de gordura, permitiu que as indústrias expandissem sua oferta
de. Q~rj_vados, melhorando _sua rentabilidade.
No piii-fodo janeirofabril de 1986 a produção de leite
foi reduzida em 3,1 %; a produção do mês de abril de
1986, comparada ao mesmo mês em 1985, indicou uma
queda de 9,7%. Ou seja, o setor leite'iro apresenta-se com
problemas que dificultam o abastecimento interno, ne-.
cessitando, com urgência, de uma política sustentada de
apoio ao setor.
Tendo consciência do problema a ser enfrentado, o
Governo, através do Decreto n9 92.475, de 20-4-86, criou
Comissão Interministerial com o objetivo de elaborar
uma política de ação governamental para o setor leiteiro.
A referida Comissão, integrada por várias instituições
governamentais e privadas dispõe de seis meses, a contar
da data de sua criação, para concluir os estudos.
Espera-se que o Governo Federal auxilie na recuperação da atividade, mas os investimentos na pecuária lei~
teira, pela própria natureza da exploração, não apresen~
tam retornos imediatos.
Ê de interesse para o Pafs, que, no mais breve espaço
de tempo, de acordo com as limitações técnicas e económicas inerentes a este tipo de proposta, esteja disponível
ao graride público consumidor um leite que, mesmo desnatado, garanta o aperte vitamínico necessário ao desen~
volvimento infantil,
O leite desnatado, por st::tl preço, é consumido principalmi:rite-Por famílias economicamente menos favorecidas e, sendo enriquecido com as vitaminas A e D, irá
- proporcjonar sensíveis melhoras nos níveis de nutrição
do povo em geral.
Concluindo, a adição das vitaminas A e D é economicamente viável, tecnicamente factível e, do ponto de vista
social. constitui~se uma política de imediato retorno pela
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melhoria da saúde da população, notadamentf!-do públi~
co infantil.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1986. ...,_._Eunice
Michiles, Quarto~Secretário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 218, de 1986
Dispõe sobre a adição das vitaminas "A'' e "D"
ao leite em pó desnatado, e dá outras providências.
O Congresso Nacfonal decreta:
_
Art. 1~> 1:: obrigatória a adição da vitamina ''A" e da
vitamina "D" ao leite em pó desnatado, utilizado em
programas alimentares oficiais.
Parágrafo único. São conSiderados prOgi:amas ali:-_
mentares oficiais aqueles instalapos através de portarias
presidenciais, destinados a prover suplementação ali~
mentar à população de baixa renda.
Art. 2~' O Executivo regulamentará esta lei atê 90
(noventa) dias após sua publicação.
--Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 41' Revogam~se as disposições em contrá'dO.
Justificação

O leite in natura é uma grande fonte de vitaminas, mas
durante sua industrialização, notadamente na produção
do leite em pó desnatado, ocorre uma grande redução no
teor vitamínico do produto, prínCip-ãlmente nas vitami~
nas A e D.
Isto é grave, quando se sabe que a hipovilaminose A
pode ocasionar lesões oculares de graus variáveis, até a
cegueira, e uma baixa resistência à infecçãO, ã~,~mentando
a mortalidade infantil, a hipovitaminose "'D" leva ao ra~
quitismo pela má absorção de cálcio e fósforo pelo meta~
holismo.
O leite em pó desnatado, pela sua facilidade de manuseio, estabilidade e durabilidade, é muito utilizado em
programas alimentares do Governo, mas a ausência das
vitaminas, especialmente a A e a D, reduz sua eficácia no
combate à subnutrição. Observe que nos grupos de ren~
da mais elevada, a carência vitamínica do leite pode e 1:
amplamente compensãda pela ingestão de alimentos tais
como frutas, legumes, queijos, ovos, carne, produtos estes não acesslveis àquelas comunidades~ meta dos programas de suplementação alimentar.
Caracteriza~se, assim, um problema decorrente da si~
tuaçào de pobreza em que se encontra parte da população brasileira, onde o leite distribuído pelo governo é a
maior, senão única, fonte de vitaminis para crianças e
nutrizes. Devido à carência vitamfnka do leite em pó
desnatado é de interesse para a sociedade que nos pro~
gramas oficiaís -de combate à subnutrição seja adotado o
uso do leite em pó desnatado enriquecido com as vitaminas A e D, aos níveis recomendados pelo Ministério da
Saúde, níveis estes..a serem estipulados quando da regulamentação da Lei, pelo INAN, Instituto Nacional de
Alimentação e_ N utriçào.
De acordo com as recomendações da OMS -Organização Mundial de Saúde, o INAN -Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição realiza experiência"-D.O Senti:.:
do de incluir ao leite em pó desnatado 5.000 Ul desita~
mina A e 500 UI de vitamina D.
A composição de cada pacote de ( kg do composto é a
seguinte;
· 250g- vitamina A
55g- vitamina 03
300g - vitamina C
395g - mal todextrina
A proporção é de I Kg da mistura para cada 10.000 litros de leite fluido, no tonel de misturação antes da fase
de concentraçã.o. O custo de 1 Kg da mistura é de Cz.S
323,97 e, mesmo considerando a parcela adicional do
ICM, o custo por Kg de leite em pó seria de aproXimadamente CzJ 0,35.
Isto indica que o custo unitário da adi9ão -ê: relativa~
mente baixo, amplamentejustificado pelo valor social do
projeto. Ainda no que se refere a custos, a quantidade de
programas de suplementação alimentar existente, sem
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uma coordenação central. torna dificil uma estimativã de
custos a nível de governo. A título de exemplo, temos
que o Programa de Suplementação Alimentar (PSA) do
INAN, um dos maiores na ãrea federal, distribui aproximadamente 7.200 tfmês de leite em pó, o que implicaria
um custo estimado de Cz.S 2.420.000,00. Os principais
programas de alimentação suplementar são: Merenda
Escolar - F AE/MEC (Fundo de Assistência ao Estudante/Ministério da Educação); LeitefSEAC (Secretaria
Especial de Ação ComunitáríB:{Gã6Tnete Clvil); PAP
(Programa de Alimentação PopularfCOBAL- Ministério da Agricultura); PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador/Ministério do Trabalho); PCA (Progra~
ma de Complementação AlimentarfLBAJMinistério da
Previdência Social).
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E o seguinte o projeto aprovado;

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 83, de 1982
Dispensa a realização de vistoria judicial na hipótese que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> O parágrafo 21', do artigo 213, da Lei n~'
6.015, de 31 de dezembro de 1973; passa a vigorar com a
seguinte redação:

Cabe ressaltar aqui, que a fortificação do leite desna~
tado em pó é práti~ C(}m~m ~ vários países e que o
produto oriundo dos Estados Unidos destinado a pro~
gramas de suplementação alimentar em países subdesen~
volvidos, seguindo recomendações da OMS é vitamina~
do.

"§ 2~' Se da retificação resultar alteração da
-descrição das divisas ou da área do imóvel, serão citados, para se manifestar sobre o requerimento, em
10 (dez) dias, todos os confrontantes e o alienante
ou seus sucessores. Não havendo oposição e sendo o
requerimento instruído com planta e memorial descritivo da propriedade que justtfique o pedido de retificação, o Juiz dispensará a realização de vistoria
judicial."

No caso brasileiro, o problema da avít~niinose es:tá Ii~
gado à situação de pobreza em que se encõntra pãrte da
populaÇão, pois nas classes de renda mais alta, mesmo
ocorrendo o consumo de leite desnatado, a ingestão de
outros produtos compensa esta deficiência.

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' São revogadas a disposições em contrário.
-o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:

Assini, o ãcesso da população carente a um leite rico
em vitaminas é uma forma de reduzir, no curto prazo, os
problemas da subnutrição.
A situação ideal é que a produção de leite integral
apresentasse volume e preços acessíveis à .totalidade da
população brl:lsi!eira. Infelizmente, a pecuária leiteira enfrenta uma crise que se reflete no abastecimento interno
e nos altos preços do leite integral.
Espera~se que a recuperação da atividade leiteira e o
aumento da renda per capita da população, no médio e
longo p-mzos preduam a necessidade de programas ali~
mentares destinados a evitar problemas imediatos de
subnutrição. Atê lá, é necessário garantir às populações
carentes um produto compatível com suas necessidades.

Do exposto, acteditamos ser justificada amplamente a
necessidade da adição das vitaminas A e O ao leite em pó
desnatado utilizado em programas oficiais de suplemen~
tação alimentar, protegendo, assim, as crianças oriundas
das camadas menos favorecidas da população de enfer~
midades tais como a cegueira e o raqilitfsmo.Sala das Sessões, 22 de setembro de 19.8.6. Michiles, Quarto-Secretário.

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-.
são.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 3 I 5 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 159, de 1982

Eunice

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Qs projetas li~
dos serão publicados e remetidos às Comissões-competentes..
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~> 83, de 1982, de autoria do Senador
Itamar Franco, que dispensa a realização de Visto~
ria, Judicial na hipótese que menciona, _tendo
PARECER, sob nl' 57, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade, juridicidade e, no mérito, favorável.
Em discussão o prõjeto, Cnl segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do _art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
(*)Custo levantado pdo INAN cm agosto de 1986.

Discussão. cm segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nl' J 59, de 1982, de autoria do Senado
Itamar Franco, que proíbe a cobrança de taxa, emo~
Jumentos ou remuneração, por parte dos Agentes
do Sistema Financeiro da Habitação, nas cessões de
direito oriundas de financiamento, tendo
PARECERES, sob n"s. 489 e 490, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade: e,
- de Finant;as, favorável.

Proíbe a cobrança de taxa, emolumentos ou remu~
neração, por parte dos agentes do Sistema Financeiro
de l-labitação, nas cessões de direito oriundas de financiamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As entidades integrantes do Sistema Finan~
c_eiro de Habitação ficam proibidas de cobrar qualquer
taxa, emolumentos ou remuneração pela transferência
ou cessão de direito sobre imóvel dado em garantia de
operação de crédito.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 São revogadas as disposições em contrário.
O~ SR.

PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei
do Senado n9 290, de 1980, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos da Lei nl'
5.107, de 13 de setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n9s 96 a 98, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável.
-de Legislação Socia1, contrário, com voto ven~
cido do Senador Hélio Gueiros; e
~ de Finanças, favorável.

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto ê dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 290, de 1980
Altera dispositivos da Lei
tembro de 1966.

nll

5.107, de 13 de se-

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> O art. 6~>-e--seu parágrafo 111, da Lei n~> 5.107,
de 13 de setembro de 1966, modificados pelo art. 19 do
Decreto-lei n? 1.432, de 5 de dezembro de 1975, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6~> Ocorrendo rescisão do contrato áetrabalho, por parte da empresa, sem justa causa, fi.
carâ esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês de rescisão e ao imediatamente ante-

rior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco
Depositário, além da importância igual a 20% (vinte
por cento) desses valores e ao montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao perfodo
de trabalho na empresa.
§ 11' Quando ocorrer despedida por culpa reciproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, o percentual de que trata este artigo serâ
de 10% (dez por cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele previstos."

Art.
cação.
Art.

2~"

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

3~"

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nos termos
do art. 44, § 11', b, do Regimento Interno, a Presidência
propôs ao Plenário os nomes dos Senadores Aloysio
Chaves, Amaral Peixoto e Humberto Lucena para comporem a delegação brasileira à 76• Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Buenos Aires, no período de 6
a li de outubro próximo.
-Nos termos regimentais, a proposta deveria ser votada
nesta oportunidade. Não havendo, entretanto, quorum
para deliberação, a apreciação fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

A SR• EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O leite é um alimento integral, se comparado com outras fontes de gordura, de proteínas e de carboidratos.
Também é acentuado, nesse produto natural, o teor de
vitaminas "A" e "D"- cuja carência sujeita as crianÇas
- principalmente as que sofrem na idade mais tenraao raquitismo, à hemoralopia e a outros tipos de deficiência visual; o baixo consumo do leite produz, airida,
um largo cortejo de hipovitaniinoSes.
Embora não haja, no Brasil, fora dos centros pecuáríciS, Um hábito definido de consumo de leite, a situação se agrava quando o produto desaparece paulatinamente do mercado, substitufdo pelo leite eiÍ:J. pó, importado. Esta situação decorre do fato de ter sido o leite
um dos poucos produtos alimentares que teve o seu
preço congelado, na baixa, pelo Plano Cruzado.
Realmente, em março estava programado um aumento de mais de trinta e cinco por cento do preço do produto, o que não ocorreu, com isso, os produtores estão
obrigados a entregá-lo, hoje, com um preço defasado em
quase cinqUenta por cento.
O leite em pó, importado, não é integral, tem deficiências das vitaminas "A" e .. D" pois, não atingindo a
quantidade de 5.000 UJ. de vitaminas "A'' e500 U.l. de
vitamina "D", conforme os critérios ditados pela Organização Mundial da Saúde.
Esses dois nutrientes poderiam ser diluídos no leite em
pó, perdendo-se, apenas, o teor de gordura.
De todos os males resultantes da carência de vitamina
"A", o mais doloroso é a chamada cegueira nutricional,
que vem sendo combatida em todo o mundo, porém com
menor eficácia na América do Sul e no Brasil,
Embora essa vitamina seja encontrada nos vegetais
verde-folhosos, como também na cenoura, na pti.punha,
no tucuman e no óleo de dendê, quase nunca qualquer

desses elementos figura no cardápio do brasileiro da
classe proletária.
Considere-se, por outro lado, que a deficiência. de vitamina "A", ocorrendo também entre os adultos, diminui
a resístêncía às afecções, produz osteartroses, perda dos
dentes, das unhas e dos cabelos, além de perturbar o funcionamento endócrina e prejudicar a formação dos tecidos corpóreos.
Trabalhos realizados, recentemente, na Indonésia,
comprovaram uma redução de trinta por cento da mortalidade infantil, como resultado da ingestão de doses
maciças de vitamina "A" duas vezes por ano.
Um grupo de pesquisadores brasileiros, na cidade pernambucana de Caruaru, guiado pelo Departamento de
Nutdção da Universidade Federal de Pernambuco, verifiCOu a severidade dos casos de sarampo, gripes e resfriados, ante a carência vitamfnica, que ptejlidica, princípalmente, as crianças de zero a cinco anos de idade.
Mas há meios eficientes de combate a essa hipovitaminose. Consistem em medidas de emergência, como adistribuição periódica de doses de vitamina "A"; medidas
de médio e longo prazo, que garantem ao leite um nível
de 5.000 unidades de vitamina "A" e 500 unidades de vitamina .. D" por litro; programas alimentares institucionais, para suplementação adequada dessas vitaminas, e
um programa de educação nutricional, visando à inclusão no cardápio do brasileiro de alimentos ricos em vitaminas.
Temos distribuído na Amazônia, essas vitaminas nos
foros populares ali realizados. Ao mesmo tempo, nos suportes científico e técnico do OMS, para vitaminar o leite em pó, prática que se iniciou no mundo há cerca de
viilfe anos, principalmente como decorrência da distribuição do leite em pó desnatado.
Recentemente, a Organizaçã_o Mundial de Saúde divulgou comunicado, salientando que suas investigações
neste setor concluem pelo agravamento do problema nas
nações em desenvolvimento, principalmente no sudoeste
asiãtico, onde se alastra a cegueira infantil. Ela recomenda que o leite distribuído pelos Estados Unidos seja enriquecido com vitamina "A", conselho que vem sendo
atendido pelo próprio doador.
O leite de vaca é rico em nutrientes, como proteína,
gordura, carboidrato, minerais como o sódio, o potássio,
o magnésio, o cálcio, o manganês, o ferro, o cobalto, o
cobre, o fósforo, o cloreto, o fluoreto e o selênio, além
das vitaminas A, D, E, K, Bl, B2, B6, B12, C, ácido pan~
totênico, nicotinamida, biotina, ácido fólico.
O leite desnatado tem algumas aplicações dietéticas,
em caso de regime pobre em gordura, sendo, mesmo as-

sim, um rico potencial de proteínas, cálcio e fósforo.
Mas, com a extração da gordura, perde as vitaminas A e
D, induzinao a hipovitaminoses.
A pasteurização e a esterilização, usadas no beneficiamento do leite, como tratamento térmico, não chegam a
prejudicar suas qualidades organolépticas, mas afetam a
qualidade nutricional, pois na pasteurização a destruição
da vitamina C é de 20% e de 10% a de tiamina, perdendose, também, vinte por cento da vitamina A.
O leite em pó integral perde dez por cento de proteína,
26% de gordura, 4.800 unidades de vitamina A, quatro
décimos por cento de biotiná, quase um por cento de cálcio e de fósforo.
Das carências provocadas pela ausência de vitamina
A, surge a fotofobia, a ~_gueira noturna, a redu.Ção_ da
acuidade visual e até mesmo a produção de úlceras na
córnea, havendo, no mundo, mais de um milhão de pes_
soas Com lesão ocular por avitaminose.
A carência de Vitamina "D" produz o raquitismo, e o
melhor remédio para deter o avanço dessas doenças é o
enriquecimento do leite.
Segundo as mais recentes pesquisas cieiltíficãs, o leite
contém todas as vitaminas necessárias ao organismo hu~
mano, mas algumas em quantidades insuficientes, daí a
necessidade de enriquecer o leite com micronutrientes essenciais.
oS mêtodos mais empregados no enriquecimento do
leite são a_adição de vitaminas A e 03 lipossolúveis,
usando-se o tocoferol e o óleo de amendoim como di- luente da rpistura para pro_teger as vitamínas da oxidação ou vitaminas A e B3 em pó, usando-se vitamina C
para o mesmo fim.
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As vitaminas em pó podem ser adicionadas em lotes
utilizando o misturador de pôs ou de forma contfnua,
como um micro-dosador no fluxo de leite em pó.
As vitaminas lipossolúveis devem ser adicionadas ao
leite líquido e homogeneisado antes da secagem para obtenção do leite em pó.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
b~m

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao no_bre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.

Acontecimento sumamente auspicioso do ponto de
vista da aceleração do ritmo do desenvolvimento
económico-social do Nordeste e do Brasil- no que tange à ampliação e fortalecimento da capacidade energética -global do País - é a construção da Hidrelétrica do
Xingó, que será o oitavo grande ernpreendimento_hidreIétrlco a ser instalado no curso do Rio São Francisco.
Segundo informações prestadas pelo Sr. Paulo Richer,
Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, que
o Jornal do Brasil divulgou em sua edição de 18 de agosto passado, as obras de construção da Hidrelétrica do
Xingó, localizada na divisa dos Estados de Alagoas e
Sergipe- Municípios de Piranhas (A lagoas) e Canindé
do São Francis.co (Sergipe)- deverão ter infcio, impre-terivelmente, no prímeiro trimestre do ano vindouro.
A concorrência para a construção dessa hidrelétrica uma das maiores do Pafs, com potência de 5 mil mega~
watts e um custo estimado em USS 6 bilhões de dólares
- qualificou o consórcio integrado pela Mendes Júnior
e pela Companhia Brasileira de Pavimentos e Obras
(CBO).
As obras empregarão cerca de 9 mil pessoas. A barragem terá uma altura de 140 metros e o comprimento da
crista 85_0 metros, previsto o início das operações com 3
mil megawatts de potência instalados, dentro de cinco
anos, de acordo com o plano inicial.
Nada mais seria preciso acrescentar como demonstração das dimensões desse magno empreendimento, que
representa, sem sombra de dúvida, o maior conjunto de
obras projetadas pelo Governo do Presidente Jos!: Sarney no âmbito da política energética.
Simultaneamente, com a execução do PRO lN -Programa de Irrigação de um milhão de hectares no Nordeste- a Hidrelétrica de Xingó deverá se transformar em
um dos fatores decisivos da transformação irreversível
da Região no conCernente ao seu desenvolvimento agropecuário e industrial.
Através da eletrificaÇão rural, da agricultura irrigada e
da modernização industrial, Sergipe, Alagoas e os demais Estados do Nordeste, conseguirão ultrapassar as
barreiras do atraso e do subdesenvolvimento,
assegurando-se, destarte, a integração nacional e a unidade da Federação brasileira em virtude da correção dos
desequilíbrios e disparidades inter-regionais de renda,
produção e desenvolvimento social.
Ao registrar nos Anais do Senado, a construção da Hidrelétrica_ do Xingó, asSocio-me à alegria de todos os
nordestínós e-rememoro, com justificada emoção cfvica,
os pronunclaineiltoS-que formulei a·respeito dessa reivindicação prioritária da Região - da tribuna do Senado
Federal, em 9 de outubro de 1972, 9 de novembro de
1973 e 6 de março de 1974.
Felicito, nesta oportunidade, o Ministro de estado das
Minas e Energia, Aureliano Chaves, pela sua lúcida visão, excepcional competência e patriotismo, enquadrando a l-;lidrelêtrica do Xingó no elenco das prioridades impostergáveis da política energética nacional.
Ao mesmo tempo, congratulo-me na pessoa do Governador João Alves Filho, com o povo sergipano, e
transmito, como representante de Sergipe no Senado da
República, ao Presidente. José Sarney, os aplausos, a irrestrita solidariedade e a imperecível gratidão dos nordestinos pe_lo seu histórico desempenho como o grande
estadista _que logrou transformar a fisionomia da Região, fortaleCendo as bases de sua recuperação e desenvolvimento auto-suStentado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 30, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, que "dispõe sobre o direito do assinante à. transferência do telefone nos lugares onde o serviço é explorado
por mais de uma empresa, nas condições que especifica'',
tendo

PARECERES, sob os n~'s 509 e 510, de 1985, das Co-

missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e

guismo, palavra que, evidentemente, só existiu naquela
época. Pois bem, a escritora norueguesa que há pouco
mencionei, quando libertado o seu país, mas praticamente arruinado pela invasão nazista, escreveu um livro com
este titulo misterioso e, no entanto, belo tftulo: ''A Volta
para o Futuro". Eu sei que a expressão voltou,'até recentemente, em um filme de famoso produtor que, dando
como ponto de partida a criação, por um cientista louco,
da expressão "A máquina do tempo", sustentou também
essa hipótese de voltarmos para o futuro.
E o que sinto neste momento. Todos sabem que, na
verdade, volto ao Congresso do qual, com tantos companheiros, dentre os quais alguns se encontram aqui, fui
eliminado pela cassação. E retorno de olhos voltados
para Deus, para o povo e para o futuro do meu País, um
futuro que abra aos afortunados oportunidades para se
realizarem no trabalho, na justiça, no amor fraterno e na
alegria. Eis-me, aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
voltado para o futuro! (Muito bem! Palmas.)

juridicidade; e
_
-de Transporte, Comunicações e Obras Públicas, favorável.

2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do -Senado nl' 59, de 1983, de autoria do Senador Mário Maia,
que "altera a Lei n'l 1.950, de 14 de junho de 1982, que
isenta do Imposto de Renda os ganhos auferidos por
pessoas tisicas em operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dâ outras providências", tendo
PARECERES, sob n'~s 495 e 496, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Finanças, favorável.
3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 152, de 1983,' de autoria do Senador Itamar
Franco, que "concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao livre exercício de atividade
profissional em decorrêndia dos atas institucionais, complementares e legislação correlata", tendo
PARECERES, sob n'S 24 a 27, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Segurança Nacional,_ de Legislação SoclaJ e de Finanças, favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às JS lwras e 30 minutas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MATA-MACHADO NA SESSÃO DE 18-9./16 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO D(l ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. MATA-MACl!ADO (PMDB- MG. Pronun·
cia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, amigos meus, tantos aqui presentes:
S6. posso começar assii::talando a emOÇão- com que
compareço ao Senado do meu País, representando uma
vez mais o povo mineíi'O: Uma vez mais, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, porque, na verdade, isto para mim é uma
volta. f3 uma volta principalmente de um P.artido que lu~
tou e também de alguém que muito sofreu por esta luta
sem, no entanto, se esquecer de que hâ quem não esqueça e é o povo. Aqui estou, na verdade, com a consagração popular por ter sido, honrada e honrorosamente,
Suplente do Senador Itamar Franco que empreende,
também agora, mais uma luta junto do povo.
Essa volta, permitam-me que o diga, me faz lembrar o
texto de um livro famoso da Escritora norueguesa Sígrid
Undset. Ela assistiu ao desenvolvimento de uma quinta
coluna na Noruega, que foi diriSida, essa quinta 7oluna,
sustentada por um nome que ficou sob certa maldtção na
História, Quisling. Recordo--me, jornalista proibido de
empregar até mesmo a expressão ..quinta coluna" durante o regime ditatorial, procurava suprir e superar essa
proibição. Não apenas eu, mas todo os jornalistas não só
do Brasil, do mundo inteiro, usaram a expressão quislin~
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Reunião (Extra·ordlnárla), realizada
em 16 de setembro de 1986

Ãs dezessete horas do dia dezesseis de setembro de mil
novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, presente os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Arno Damiani, Marcelo Miranda e
Luiz Cavalcante, reúne-se a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
Deixa de comparecer por motivo justificado o Senhor
Senador Alexandre Costa.
Havendo número regimental, o Sr. Senador Luiz Cavalcante, Vice-Presídente, no exercício da Presidência
declara aberto os trabalhos, e comunica que a reunião se •
destina à eleição do Presidente da Comissão, vaga, em
virtude do Senhor Senador Alexandre Costa haver se
transferido do PDS para o PFL.
Prosseguindo, o Sr. Senador Luiz Cavalcante anuncia
que vai proceder à eleição. Distribuídas as cédulas para
votação, o Senhor Presidente convida para funcionar
como escrutinador, o Sr. Senador Amaral Peixoto. Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Arno Damiani ................ , . 4 votos.
E proclamado eleito Presidente, o Sr. Senador Arno
Damianí, que assume a Presidência e, agradece a seus
pares a distinção com que foi honrado para exercer tão
importante missão.
O Sr. Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Marcelino dos S.antos Carmello, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
4• Reunião (Extraordinária), realizada
em 16 de setembro de 1986
As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia
dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis,
na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo
Coelho, sob a presidência eventual do Senhor Senador
Moacyr Duarte e com a presença dos Senhores Senadores Arrio Damiani, José Urbano e Benedito Ferreira,
reúne-se a Comissão de Agricultura. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Martins Filho, Alvaro Dias e ·a-ãlvão Modesto. Havendo mí.mero regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada, e anuncia
que a presente reunião destina-se a eleição do VicePresidente da ComiSsão de Agricultura:, em virtude do
Senhor Senador Benedito Ferreira ter deixado de pertencer ao PDS e ter se filiado ao PFL. Distribu1das as cédulas para votação, o Senhor PreSidente convida para fun~
clonar como escrutinador, o Senhor Senador José Urbano._ Procedida a votação, verifica-se o seguinte -resultado:
4 votos para o Senador Arno Damiani. E proclamado'
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eleito o Senador Arno Damiani, que agradece a seus Pares a distinção com que foi honrado para exercer tão importante cargo. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião e, para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
5' Reunião (Ordinária), realizada
em 14 de agosto de 1986
Às dez horas do dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
eventual do Senhor Senador Nivaldo Machado e com a
presença dos Senhores Senadores Jorge Kalume, Álvaro
Dias, Moacyr Duarte e Helvfdio Nunes, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadores Alberto Silva,
Gabriel Hermes, Moacyr Dalla, Jaison Barreto e Henrique Santillo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente eventual declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que6 dada como
aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes matérias:
1. Projeto de Lei da Câmara n9 006, de 1985, que "estende aos trabalhadores avulsos os beneficias da Lei n<~
6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe sobre as entidades de previdência privada e dá outras providências. Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável. A pro·
vado por unanimidade. 2. Projeto de Lei da Câmara n9
78, de 1986, que "inclui o fotógrafo autônomo no Quadro de Atividades e Profissões a que-se refere o artigo
577 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n' 5.452, de l'~ de maio de 1943". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor _Presid~;nte eventual agradece o comparecimento
dos Senhores Senadores e declara encerrados os trabalhos, determinando que eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, lavrasse a presente Ata
que, lida e aprovada, serâ assinada por sua Excelência.
5~

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
Reunião (Extraordinária), realizada
no dia 16 de setembro de 1986

Às dezessete horas do dia dezesseis de setembro de mil
novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhores
Senadores Octávio Cardoso, Marcelo Miranda, Hélio
Gueiros, Alaor Coutinho, Luiz Cavalcante, Amaral Pei~
xoto, -Nelson Carneiro, Jorge Kalume, Altevir Leal e Jo~ê Ignácio Ferreira.
Deixam de .comparecer, por motivo justificado, os Seahores Senadores Amaral Furlan, Gastão MUller, Lourival Baptista, Gaivão Modesto, Moacyr Dalla e Juthay
Magalhães. •
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno, o Senhor Senador Luiz Cavalcante decla~
ra aberta a reunião, comunicando gue a mesma se destina à eleição do Presidente da Comissão, uma vez que o
Senhor Senador Moacyr Dalla, deixou a Presidência por
ter se desligado do PDS.
Em seguida, o Sr. Presidente manda providenciar a
distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador Jorge Kalume, para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Amaral Peixoto , .. , . . . . . . . . 10 votos.
Ê proclamado eleito Presidente, o Senhor Senador
Amaral Peixoto.
Prosseguindo, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Presidente eleito, Senador Amaral Peixoto, para
assumir a Presidência e dar continuidade aos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Presidente agradece a honra da escolha do seu nome para desempenhar tão importante
missão e espera poder oferecer a melhor de sua contribuição, a fim de tornar a Comissão de Municípios um
órgão dinâmico, propondo, em seguida, que as reuniões
continuem se realizando às quinta feiias, no mesmo ho~
rário, com que concordaram todos os demais membros.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será a~si-
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nada pelo Senhor Presidente e demais membros
tes.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
3! Reunião (Extraordinária), realizada
em 16 de setembro de 1986.
Ãs dez horas e trinta minUtos do dia dezesseis de se-

tembro de mil novecentos e oitenta e seis, mi Sitfii. -da Comissão de Relações Exteriores, na Ala Senador Nilo
Coelho, com a presença dos Senhores Senadores: Bene-

dito Ferreira, Carlos Lyra, Amarai Peixoto, Ivan Bonato, Nivaldo Machado, José Urbano, OctáviO Cardoso,
Gabriel Hermes e Cid Sampaio, reúne-se a Coinissão de
Fiscalização e Controle, sob a Presidência eventual do
Senhor Senador Benedito Ferreira. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenãdoreS:-Roberto Campos, Virgílio Távora, Amarai Furlan, Moacyr
Dalla, Altevir Leal, Amir Gaudêncio, João Calmon, Fá~
bio Lucena, Henrique Santillo, Alberto Silva, e Martins
Filho. O Senhor Presidente eventual, Senador Benedito
Ferreira anuncia que a presente reunião destina~se à_
eleição do Vice~Presidente da Comissão, para o ano de
1986, em virtude do Senador Américo de Souza, eleito
para o biênio 1985/1986, ter se desligado da Comissão
para concorrer a uma vaga ao Senado Federal, por seu
Estado, rias próximas eleições. Distribuídas as cédulaS, o
Senhor Presidente designa para escrutinador- o Senhor
Senador Amaral Peixoto. Procedida a eleição, verifica~se
p seguinte resultado:
Para Vice-Presidente
Senador Ivan Bonato ......... , . . . . . . . 9 votos
É proclamado eleito Vice~Presidente o Senhor Sena~
dor Ivan Bonato.
Prosseguindo, o Senhor Presidente eventual, concede
a palavra ao Senador Ivan Bonato. Com á pãlavra; -o-se:-nhor Vice~Presidente eleito agradece a seus ilustres Pares
a honra com que foi distinguido para deserit:PCnhar a
missão e espera poder oferecer a sua contribUição neste
importante órgão técnico do Senado Federal. Nada mais
havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Goitacaz Brasonio Pedroso de Albuquerque, Secretário ad
hoc, a presente Ata que, lida e aprovada:--será assiriada
pelc-Senher Presidente e demais membms presentes.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

I• Reunião (extraordinária) realizada
em 17 de setembro de 1986
Ás dezesseis ho.ras do dia dezessete de setembro de mil
novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores_ Senadores Benedito Fe_rr:eir_a, Jorge Kalume, José Ignácio
Ferreira e Cid Sampaio, reUne-se a Comissão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer por motivo justificildo, os Senhores Senadores Cesar Cais, J oâo Castelo, Mauro Bar~
ges, Gastão MUller e Odacir Soares.
Havendo número regimental, o Sr. Senador Benedito
Ferreira, Presidente eventual, declara aberto os trabalhos, e comunica que a reunião se destina à eleição do
Presidente da Comissão, vaga, em virtude do Sr. Sena~
dor Odacir Soares, haver se transferido do PDS, para o
PFL. Pross_eguíndo, o Senhor Presidente anuncia que vai
proceder à eleição. Distribuídas as cédulas para votação,
o Sr. Presidente convida para funcionar como escrutina~
dor, o Sr. Senador Jorge Kalume. Procedida a eleição,
verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Cesar Cais .. , . , .... , . . . . . . . . . 04 votos
:E: proclamado eleito Presidente, o Senhor Senador Cesar
Cais continuando o Senhor Presidente agradece a todos
e, de~lara encerrado os trabalhos. Lavrando eu, Marceli~
no dos Santos Camello, Assistente da ComfSSão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e, demais membros presentes.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
8• Reunião (extraordinária) realizada
em 18 de setembro de 1986
Às onze horas do dia dezoito de setembro de mil nove~
centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissã.o,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do

Senhor Senador Jorge Kalume (Vire-Presidente da Co~
missão) e com a presença dos Senhores Senadores Nivaldo Machado, José Urbano e· Afonso Sancho, reúne--se a
Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de compare-cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Ju~
tahy Magalhães, Mário Maia e Helvídio Nunes. Haven~
do número regimental, o Senhor Presidente declara aber~
tos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir foram
apreciadas as seguintes matérias:. 1. Projeto de Lei da Câmara n9 018, de 1986, que "cria cargos de Secretário de
Turma e de Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 4• Região". Relator: Senador
Jorge Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei da Câmara n' 019, de 1986, que
"dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais
do Grupo~Atividades de Apoio Judiciário do_ Quadro
Permanente das Secretarias da Seções Judiciárias da Jus~
tiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências". Relatof: Senador Jorge Kalume. Parecer:. Favorá~
vel. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei da Câmara n' 020, de 1986 que "dispõe sobre a estrutura ~e
Categorias Funcionais do Grupo~Atividades de Apmo
Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias das
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instân~
cia, e dã outras providências". Relator: Senador Jorge
Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimida~
de. E, finalmente, Projeto de Lei da Câmara n' 046, de
1986, que ''dispõe sobre a transformação de encargos de
representação de Gabínete na Secretaria do Tribunal Fe-deral de Recursos e dâ outras providências". Relator:
Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado
por unanimidade, Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu,
Luiz Qáudio de Brito, Assistente da Comissão, a presen~
te Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

2' Reunião (extraordinária) realizada
em 16 de setembro de 1986.
Ás dezessete horas do dia dezesseis de setembro de mil
novecentos e oitenta e seis: na Sala de Reunião da Comissão de MiniS- e Energ"ia;-na Ala Senador Alexandre
Costa, sob a Presidência eventual do Senhor Senador
Carlos Lyra e com a presença dos Senhores Senadores
Nivaldo Machado, Arno Damiani e Severo Gomes,
reúne-se a Comissão de Ciência e Tecnologia. Deix"am de
.comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Cesar Cais, Virgílio Tâvora e Mauro Borges, Ha~
vendo número regimental, o Senhor Presidente eventual
declara abertos os trabalhos e anuncia que a presente
reunião destina-se a eleição do Presidente e VirePresidente da Comissão para o ano de 1986, em vli'tude
do Senhor Senador Milton Cabral ter renunciado ao seu
mandato para assumir o Governo do Estado da Paraíba
e do Senador Jutahy Magalhães por ter deixado de per~
tencer ao PDS e ter se filiado ao PMDB. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Presidente eventual designa para es~
crutinador o Senhor Senador Severo Gomes. Procedida
a eleição, verifica~se o seguinte resultado;
Para Presidente:
Senador Nivaldo Machado ......... , . 04 votos;2
Para Vlce~Presidente:
Senador Cesar Cais .. , . . . . . . . . . . . . . . . 04 votos.
São proclamados eleitos Presidente e Vice~Presidente,
nesta ordem, os Senhores Senadores Nivaldo Machado e
Cesar Cais. Prosseguindo, o Senhor Presidente eventual
concede a palavra ao Presidente eleito Senador Nivaldo
Machado. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador
Nivaldo Machado agradece em seu nome e em nome do
Senhor Senador Cesar Cais a honra com que forani- distinguidos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~
dente encerra a reunião, determinando que eu, Antônio
Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, lavras~
se a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e demais presentes.
COMISSÃO DE RELAÇ'OES EXTERIORES
9' Reunião Realizada
em 12 de agosto de 1986
(Especial)
As dezesseis horas do dia doze de agosto de mil nove-centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
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na Ala Senador Nilo Coelho, sob a presidência do Se-nhor Senador Cid Sampaio, Presidente, reúne--se em caráter especial a Comissão de Relações Exteriores, com a
Presença dos Senhores Senadores Severo Gomes e Jorge
KaJume. Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente comunica que a reunião destina~se a recepcionar
os ilustres parlamentares e líderes políticos uruguaios
que integram a Delegação Presidencial do Exmo. Senhor
Julio Maria Sanginette, Presidente do Uruguai, em visita
oficial ao País, a saber. General Lider Seregni~Presidente
da Frente Ampla, Senador Manuel Flores Silva do Parti~
do Colorado, Deputado Luiz Hierro Lopez do Partido
Colorado e o Senador Alberto Zumaran do Partido Nacional, passando a proferir, em nome da Comissão, as
escusas pelo reduzido número de colegas presentes, ten~
do em vista o esforço concentrado nestes três dias, assim
como a saudação a ilustre Comitiva Uruguaia. A seguir,
o Senhor Alberto Zumaram do Partido Nacional, em
nome da comitiva Uruguaia agradece as palavras do Senhor Presidente e enfatiza a importância desta visita
para a integração Latino~Americana. Facultada a pala~
vra, o Senhor General Liber Seregni~Presidente da Frente Ampla uruguaia acrescenta uma nota pessoal, pois
desde muito cedo está ligado ao Brasil, já que cursou o
prímârio na Escola Brasil e mais tarde teve a honra de
ser nomeado Cidadão Honorário do Rio de Janeiro e de
São Paulo. Concedida a palavra ao Senhor Senador Se-vero Gomes, este ressalta que a integração LatinoAmericana, finalmente estã dando passos largos para
sua concretização, já que "fazemos parte de um conti~
nente onde todos falamos a mesma língua, se imaginar~
mos as distâncias que separam os falares dos diferentes
povos". Ainda facultada a palavra, o Senhor Senador
Manuel F1ores Silva, do Partido Colorado, pronuncia-se
em seu nome e do seu colega o Senhor Deputado Luiz
Hierro Lopez, também do Partido Colorado, destacando
que neste momento a integração deixa de ser retórica
para tornar-se uma realidade. Em seguida, o Senhor Se-nador Jorge Kalume comenta, após saudar os presentes,
que "a grandeza de um país não se mede pela sua área
territorial nem pelo número dos seus habitantes,.conforme leu hã muito tempo, e este pensamento está materializado no Uruguai, grande por sua cultura e civilização

que ostenta". O senhor Senador Cid Sampaio salienta
que pelos pronunciamentos de nossos presidentes cons~
tatamos que o nossos países amadureceram. Não haven~
do mais que fizesse uso da palavra, o Senhor Presidente,
Senador Cid Sampaio, agradece a honrosa presença dos
ilustres visitantes assim como dos demais colegas parlamentares e declara encerrada a reunião, lavrando eu,
Maria Olimpia Jiménez de Almeida, Assistente da Comissão, ad hoc, a presente Ata, que lida e aprovada serã
assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação juntamente com o acompanhamento taquigráfico da reunião, por determinação de Sua Excelência.
Anexo à ata da 911 Reunião'( Especia/)da Comissão
de Relações Exteriores, realizada em 12 de agosto de
1986, às 16:00 horas, destinada a recepcionar os ilus~
tres parlamentares e líderes políticos uruguaios que
integram a Delegação Presidencial do Exmo. Senhor
Julio Man·a Sanginette, Presidente do Uruguai, em
visitã ofidal ao pafs, a saber: General Liber Seregni~
Presidente da Frente Ampla, Senador Manuel Flores
Silva, do Parttdo Colorado, Deputado Luiz Hierro
Lopez, do Partido Colorado e o Senador A/berta Zu~
- maran, do Partido Nacional.
Presidente: Senador Cid Sampaio
]9 Vice-Presidente: Senador Virgílio Távora
29 Vice--Presidente: Senador Saldanha Derzi
Integra do apanhamento taquigráfico
O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Lamentavel~
mente, como Presidente, convoquei os demais campa~
nheiros desta Comissão, mas estes não puderam comparecer, pois se encontram nesse esforço concentrado de
três dias, qUando deveremos aprovar matérias importantes, o que permitirá os políticos ficarem em seus Estados
dufante o período eleitoraL
Congratulo·me com os líderes uruguaios por esta oca~
sião, por "estáreni -no Brasil, numa missão que, talvez,
seja uma das mais importantes para a América neste mo~
menta presente.
Tive a honra de receber o Presidente Sanguinetti no
Plenário da Câmara. O SeU discurso, os seus pontos de
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vista, a manifestação do interesse da Repúblicà Oriental
do Uruguai de integrar-se dentro de uma polítiCa continental que permita aos países da América não só uma

unidade política e econômica que dê condições a todos
os países para se apresentarem perante as outras não só
potências como grupã.mentos de potências do mundo,
em termos de exigirem mais justiça para a área periférica
do mundo.
-Jã tive oportunidade de defender no Uruguai tese por

ocasião da Reunião Extraordinária do Pai"famento
Latino-americano. Acompanhei, também, o Presidente
da República, quando esteve em Buenos Aires, para entendimento semeJhante com a República da Argentina.
Espero que desta semente, desta união entre a Argentina, o Uruguai e o Brasil, à busca de um processo de integração não só cultural e poHtica como económica, em
termos desta unidade nascente, sem sacrifício da soberania e dos interesses de nenhum dos pafses, possamos realizar na América um moviritento semelhante que no
Mercado Comum realizaram os pafses europeus. Não foi
àtoa que foram vencidas barreiras de língua, barreiras
criadas por séculos, às vezes, de rivalidade entre países
da velha Europa, para que se entendessem, inclusive se
organizassem em torno de um parlamento comum. De
forma que nos é um gozo receber representantes não só
de setores políticos quanto parlamentares do Uruguai, à
busca desta integração que realmente nos parece, a nós
brasileiros, um dos caminhos, ou talvez o caminho mais
fácil de ser percorrido, para que possamos vencer os estágios não só de atraso tecnológico quanto de pobreza
relativa, em comparação com a parte desenvolvida do
mundo.
Srs. Senadores, senhores políticos representantes do
Partido Colorado, Sr. General Lfder Seregni, ê com muita honra que os recebo nesta Comissão. Gostaria de
recebê-los ao lado de outros companheiros, a fim de que
V.Ex•s se sentissem aqui como em sua próPria terra e pudéssemos discutir com mais amplidão os assuntos que
são de interesse comum da República Oriental do Uruguai e do BrasiJ. De forma que os saúdo e desejo que no
Brasil se sintam como se estivessem na sua própria pátria. Espero que desta aproximação crescente toda a população do Uruguai e a população do Brasil, um dia, se
sintam na América tão entendidas que realmente essas
pátrias soberanas representem, na realidade, o interesse
de um mesmo povo, com as mesmas origens, com as
mesmas aspirações e com as mesmas vocações de liberdade.
Muito obrigado a V.Ex• pela visita e é com--imenS-a
honra que os recebo.

O SR. ALBERTO ZUMARAN -

Sr. Presidente,

quem lhes fala é Alberto Zumaran, Senador do Partido
Nacional, Partido da Oposição em meu País, porém com
enorme prazer participo da visita que realiza o Presidente Sanguinetti ao Presidente Sarney do Brasil. Os senhores dirigentes polftícos e legisladores que me acompanham deram-me a honra de poder falar em nome deles
também, portanto, de todos os partidos políticos uruguaios.
Em primeiro lugar, agradecemos, muito sinceramente,
a V. Ex•s que nos receberam aqui, nesta Comissão, compartilhamos totalmente das expressões que V. Ex•s nos
dirigiram.
No Uruguai, todos os partidos políticos, estamos muito esperançosos de que esse renascer da democracia na
América Latina traga também junto com as liberdades
uma maior integração dos países da América Latina.
Brasil, Uruguai, Argentina, acabamos de sair de um
perfodo de ditadura que também foi comum aoS três parses da América Latina, em que sofremos a perda dos direitos políticos e recuperamos a democracia, enfrentamos as mais terríveis dificuldades. Uma democracia que
ressurge ameaçada, sobretudo, por circunstâncias de ordem económica. O Sr. Presidente lembrou a reunião do
Parlamento Latino-Americano em Montevidéu, onde
tratamos do tema da dívida externa. Ali, se manifestou
uma clara unidade da América Latina no tratamento
deste tema. A dívida externa é um problema que envolve
nossos povos, porém teve a virtude de despertar a unidade latino-americana. Todo o reforço que estão fazendo
os governos latino-americanos para encarar como unidade o tema da dívida externa, as freqüêntes reuniões entre
presidentes, ministros, parlamentares, desembarcam

neste Cone Sul da Amêrica Latina, neste esforço de integração que estão realizando os noss_os governos democráticos, nesta hora, na América Latina.
Temos um especial reconhecimento ao Presidente José
Sarney, que na sua primeira visita intern3Ciõnal, na sua
primeira saída como governante democrático, deu-nos a
honra de visitar o nosso país, já se realizaram convênios
comerciais, entre o Brasil e o Uruguai, primeiro passo
que já redundou em resultados positivos. Podemos dizer
que se incrementou o comércio entre o Brasil e o Uruguai.
Temos cifras que mostram um aumento importante,
da ordem de 40% no comércio reciproco entre os dois
países.
O-Uruguai também realizou um convênio comercial
recente com a Argentina, do Presidente Alfonsín, que
também sai da ditadura e está cuidando de consolidar
suas instituições democráticas. O Presidente Sanguinetti
entrevistou-se com o Presidente Alfonsín. Temos ampliado nossas relações comerciais.
Vemos com extraordinária satisfação o esforço que fizeram Brasil e Argentina, subscrevendo, recentemente,
convênios comerciais, a propósito da visita do Presidente
Sarney ao Presidente Alfonsín. Ali esteve presente o Presidente Sanguinetti, dci Uruguai, compartilhando com a
Argentina e o Brasil esse esforço de integração, que vemos com muito bons olhos.
Consideramos que a visita que o Presidente Sanguinetti realiza ao Brasil, nestes dias, onde está recebendo a
hospitalidade e o carinho de todos, serâ traduzida, seguramente, na assinatura de importantes convênios comerciais, provavelmente ocorrerá amanhã o que vai significar um novo passo no caminho da integração, do qual
esperamos resultados muito positivos para o povo do
Brasil e do_ Uruguai.
Cremos ser este o caminho. De parte de todos os partidos uruguaios, estamos realmente comprometidos com
os melhores esforços, no sentido de ir vencendo etapas
de integração, que começam por este acordo comercial, e
que nos levem, com o passar do tempo, com prudência e
firmeza, a realizações comuns de mais alto alcance, a fim
de que possamos realizar uma integração económica,
política e cultural como a história e as raízes dos nossos
povos nos estão ordenando, a todos os dirigentes políticos, a levar adiante.
Com estas eXpressões, com esta satísfação agradecemos as palavras do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Alguns dos
Senhores querem usar da palavra? (Pausa.)
O SR. LIBER SEREGNI - Sr. Presidente, apenas
para expressar, como Presidente da Frente Ampla, nosso
total acordo com as palavras ditas pelo Senador Alberto
Zumaran.
Dentro das fronteiras, somos partidos políticos que
discutem acaloradamente. Fora das fronteiras, somos
orientais que lutam pelo destino do nosso povo.
Foi com esse caráter que viemos ao Brasil, este tei-ra
irmã, com um claro entendimento sobre missão e.. o futuro histórico de nossa pátria.
- -·
Somente através de uma int;gração_ cada v~ mais intensa de nossas economias, de nossas culturas, inclusive
através de estruturas de ordem política que permitam ao
Continente enfrentar os desafios de um Mundo que, até
o presente, lhe foi bastante hostil. Desta forma é que poderemos vencer os obstáculos.
Foi com esse espírito que aqui vfemos, Sr. Presidente.
Simplesmente acrescento- por isso atrevi-me a pedir
a palavra - uma nota pessoal, pois estou ligado a esta
terra-irmã, o Brasil.
Quando criança fiz a escola primária na Escola Brasil.
De modo que não me é estranho. Já adulto, tive a grande
honra de ser nomeado Cidadão Honorário do Rio de Janeiro e de São Paulo. De maneira que sinto-me parte
deste pafs-irmão.
Com este espfrito, Sr. Presidente, viemos ao Brasil. E
somamos nossos votos aos melhores desejos de um futuro de estreito trabalho entre ambos os países, para um
melhor destino da região e para uma melhor integração
da América Latina.

a

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio) - Comunico
aos Senhores que os Srs. Senadores Severo Gomes e Jorge Kalume, representando São Paulo e o Acre, respecti-
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vamente, i.ambém comparecerem, para prestar nossa homenagem aos. representantes uruguaios.
Com a palavra o nobre Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares uruguaios, esta reunião de hoje nos faz refletir sobre uma questão muito importante. Quanto tempo
levaram nossas nações para entender que temos um caminho comum, juntos poderemos ter uma jornada menos dificH, sempre será diflcil. Só temos razões para nos
aliarmos, mesmo porque as forças que pressionam contra aquilo que seria um bom destino para os nossos povos, são as mesmas.
Temos um passado semelhante de países que tiveram o
início de sua história construída nas deliberações da
So_uth Station, do Comando Naval Inglês para a Am~ri
ca Latina, e não é à toa que Lord Cochrane foi um dos
fundadores da Marinha brasileira, Brown, a argentina,
Lord Cochrane foi para o Chile. Enfiril, isto mostra o desenho do mercantilismo inglês que gerou, através at~ das
oligarquias de todos os países, forças intermediárias da
afirmação desse mercantilismo. Atê tiveram mais dificuldades em outros lugares do mundo porque éramos também filhos do Ocidente. Para disciplinar a India foi com
a força das armas; a China foi com a Guerra do Ópio.
Aqui oligarquias que falavam a voz do Senhor para seus
próprios povos.
Isto estamos descobrindo, revendo a nossa história,
revendo nosso passado, para que tenhamos condições de
andar com nossas próprias pernas, Para fazermos isto
precisamos andar com as nossas próprias cabeças. Se
não tivermos como ponto de partida uma visão cultural
do nosso passado, a visão cultural do nosso povo, continuaremos com os nossos olhos cheios de escamas.
Há um historiador brasileiro do passado que dizia: ~·o
Brasil não pode ter um Balzac, nem um Anatole France
não por falta de romancistas, mas por falta de material
romanceável." Quer dizer, eram incompetentes para enxergar o drama do seu próprio povo. O drama do povo
tinha que ser aprendido às margens do Sena ou na pior,
das hipóteses, nas ruas do Rocio, em Lisboa.

Hoje fundamentalmente é a crise económica internacional que impede os países do Centro de terem sócios
menores. No seu processo de reequilíbrio, eles têm que
espoliar todas as nações de forma tão brutal que acabam
fazendo com que diferentes camadas da população sintam a necessidade de alianças profundas com o povo, e
daí a importância da democracia e de termos consciência
de que a democracia e a questão nacional são as duas fa·
ces da mesma moeda. Não teremos nação sem democracia, nem democracia sem nação. Somos um pafs que temos uma história que começa com a figura do Direito
Público Internacional, mas não tinha povo, era uma
nação escravista.
Então, temos hoje esta oportunidade, e essa oportunidade passa pela mudança da ordem econômicá ii:J.ternacional, e não pelo seu fortalecimento, como quer o Centro, como quere"m os Estados Unidos, como quer o Japão, como querem todos os países do Mercado Comum
Europeu.
Não andaremos longe se não tivermos sempre em
mente de_ que não podemos fortalecer essa ordem, mas
destruí-la, que é uma posição fundamental para que possamos pensar o nosso futuro e construirmos alguma coisa em benefício da grande maioria das nossas pátrias, da
grande pátria latino-americana.
Temos consciência da nosSa identidade. Na verdade
falamos a mesma língua, se imaginarmos as distâncias
que separam os falares dos diferentes povos. Temos a
mesma origem e temos os mesmos poetas. É o mesmo
Dom Quixote que ilumina as nossas utopias.
. Passamos esta crise fazendo sacrificios. Perguntamos,
sacrifíciOs para quê? Para nada. Então, vamos enfrentar
a grande questão, sabendo que temos sacrificios, sacrifícios esses para construir o futuro de nossos povos, com
objetivO.
Essas nossas alianças que estão começando a ser construídas terão certamente muito grandes obstáculos no
futuro.
No nosso passado latino-americano, toda vez que o
país marchava na busca da independência seus vizinhos
eram privilegiados para desmoralizar a idêia da independência. O último episódio é quando os Estados Unidos
privilegiavam a Argentina e até os levavam para auxiliar
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na tortura na América Central, porque queriam privilegiar no momento em que a politica externa brasileira
dava seus primeiros passos para a independência. Felizmente surgiu a Guerra das Malvinas~ e com ela, então, se
desmascara tudo, o TIAR- Tratado Interamericano de
Assistência Recíproca, o Tratado de Defesa Americana:-·
Quer dizer, a Argentina foi literalmente traída por todos.

A Comunidade Econômica Européia levou 24 horas
para boicotar a Argentina, quando levou quatro meses
para apresentar sanções à União Soviética pela invasão
do Afeganistão, e que era apenas a redução de 1% das
importações dos produtos soviéticos.
Creio que estamos tendo o privilégio de viver um tempo cheio de esperanças para o nosso Continerite, ·um
tempo de uma esperança fundada, não uma esperança
vazia que mostra a sua realidade no dia da derrota, e esperança que só será duradoura e vitoriosa se tiverinos á
compreensão de que essa independência, esse futuro só
será construído com a mobilização das forças politicas e
sociais do Continente. E preciso que esse povo latinoamericano, esse magma que está aí debaixo dessa crosta
apareça, para que tenhamos a grande mudança, a grande
força para sermos vitoriosos, para o bem dos nossos países, dos nossos povos.

O SR. PRESIDENTE {Cid Sampaio) -

Concedo a

palavra ao Senador (?)

O SR.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, falaram antes de mim dois distintos uruguaios, Dr. Alberto
Zumaram, que foi candidato a Presidente da República
nas eleições de 1984, e o General Liber Seregni, Presidente da Frente Ampla - um nome muito conhecido no
Brasil, por sua árdua luta, durante toda a ditadura, pela
democratização do nosso Pais.
A inclusão de tão distinguidos membros na delegacão
uruguaia já supõe, exemplifica, assinala a võriüde política do nosso País, já pelas circunstâncias 'partidárias de
ativamente participar desse processo de integração econômica com o BrasiL ln-ieára a delegação também o Ministro da Suprema Corte de Justiça, porque todOs os Poderes de nosso País estão representados nesse gesto politico que o Presidente Sanguinetti deseja assinalar e concretizar.
Estamos vivendo, como dizia -à ilobre Senador Severo
Gomes, um tempo de oportubidades e um tempO de responsabilidades. Talvez estejamos vivendo, temos essi:
privilégio, a oportunidade histórica em que a integração
passa da sua primeira etapa retórica para se tornar uma
realidade. Privilégio esse que estamos viVendo, que em
um ano demonstrou um crescimento de 40% nas importações. O intercâmbio- entre os nossos países representa
uma aproximação material, paralela à espiritual. Privilégio, digo, porque quem está construindo isso são as de-.
mocracias latino-americanas. Então, conjugar a inte-gração através dos instrumentos democráticos, nos faz
mais dignos e faz toda nossa ação muito mais legítima.
Em nome do Deputado Hierro e no meu, em nome do
nosso Partido, queremos, também, assinalar a importân~
cia que todos esses fatos tão promissores nos proporcionam, e também assinalar a esperança de que amanhã o
Uruguai irá assinar- urii convênio comercial que não ê só
um marco político da democracia, como o marco de um
complemento, de uma integração, de um entendimento
cultural, que também vai assinalar necessariamente o
processo de integração geral em nosso Continente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Srs. membros da comitiva do eminente Presiderite Sanguinetti, prezado ccilegci
Senador Severo Gomes e estímado Presidente Cid Sampaio, li, há muito tempo, que a grandeza de um país não
se mede pela sua área territorial nem pelo número dos
seus habitantes. Este pensamento está materializado no
Uruguai -grande pela sua cultura e grande pela ciVilização que ostenta. Eis aí materializado o pensamento
que li há muitos anos.
Fiquei muito feliz com o encontrO dos tiêS PreSidentesna Argentina há poucos dias, nesta prova de integração
entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina.
Já o Presidente Juscelino Kubitschek, nos idos de
1950, pregava a integÍ"ação, e tudO fez para torná~la realidade. Ela ensaiou os primeiros passos, não alcançou as

alturas como desejávamos, porque sofreu um hiato, mas
a semente fico"u e está germinando.
O estimado Presidente José Samey está procurando
colocá-la em prática, fazendo esta aproximação dos países nossos vizinhos e, por que não dizer, e os não vizinhos, os países da América do Sul. Essa integração se faz
necessária. Assim como existe· a integração da Europa,
temos que imitar esse exemplo, que será frutuoso para
todos nós. Temos condições de manter bem alta e levar a
bom termo essa política em tão boa hora implantada, de
acordo com a vontade dos três Presidente, o que, tenho
certeza, dentro em breve estar-se-á irradiando por todos
os demais pafses. E podemos dizer que uma novalaura,
um novo vento está soprando - o vento da bonança e
da prosperidade, onde não haja vencido nem vencedor,
~as que vencedor seja apenas o ideal sul-americano.
Congratulo-me com os nobres Colegas nesta Comissão, e me julgo feliz por esta oportunidade que se me ofereceu neste contacto.
Só posso desejar aos meus irmãos do Uruguai - para
mim não há brasileiros nem uruguaios e argentinos, há
os sul-americanos - felicidades.

O SR. PRESIDENTE (CID SAMPAIO) -

Srs. Re-

presentantes e Membros da Embaixada do Presidente
Sanguinetti, vou encerrar esta reurüão.
Pelo pronunciamento de todos os Representantes do
Brasil e do Uruguai, constatamos que os nossos países
amadureceram. Tomaram conhecimento de uma realidade que nos permitirá, na verdade, seguir os seuS próprios
destinos.
E, portanto, com imensa satisfação que, companheiros do mesmo ideal e da mesma luta, renovo a minha satisfação da honra e da alegria com que nos encontramos
aqui, para que juntos possamos realizar a grande batalha
que assegurará a verdadeira soberania aos nossos países.
Muito obrigado aos Senhores.

COMISSÃO ESPEOAL MISTA
Criada através do Requerimento n9 712, de 1983CN, "destinada a programar comemorações pela
passagem dos centenários da Proclamaçio da República e da primeira Carta republicana no País".
4• Reunião, realizada em 17 de setembro de 1986

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado, Amir Gaudêncio,
Lourival Baptista, Luiz Viana, Roberto Campos, Amaral Peixoto, Gastão Müller, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Gueiros e os Senhores Deputados João Gilber·
to, Gastone Righi e a Senhora Deputada Bete Mendes,
reúne-se-a Comissão Especial Mista, criada através do
Requerimento n~ 712, de 1983-CN, destinada a programar comemorações pela passagem dos centenários da
Proclamação da República e da primeira Carta republicana no País.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Calmon e Pedro Siinon e oS Senhores Deputados Bonifácio de Andrada, Guida
Moesch, João Faustino, Tarcísio Burity, Israel DiasNovaes, Virgildásio de Senna, Bocayuva Cunha e a Senhora Deputada Rita Furtado.
De acordo com o preceito regimental, assuma a Presi~
dência o Senhor Senador Amaral Peixoto.
Em seguida, o Senhor Presidente eSclarece que irá proceder à eleição Uo Presidente. Distribuídas as cédulas, o
Senhor Senador Amaral Peixoto convida o Senador Luiz
Viana para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiÇão, verifica-se o seguinte resUltado:
Para Presidente:
Senador Lourival Baptista
... , . . . . . . 12 Votos.
1:, declarado eleito Presidente o Senhor Senador Louri~
vai Baptista.
Ao assumir a Presidência, o Senador Lourival Baptista agfadece a honra com que foi distinguido.
·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, José Augusto Panisset Santana, ASsistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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COMISSAO ESPECIAL
Para estudar e apresentar soluções sobre problemas atuais de saúde pública, com particular atenção i
reinfestaçào do Aedes Aegypti, à epidemia do dengue
e· a insuficiente disponibilidade de soro antiofidico, em
território nacional.,
2• Reunião, realizada em 19 de junho de 1986
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de mil no~
vecentos e oitentea e seis, às nove horas e cinqUenta mi..:
nulos, na Sala da Comissão de Economia, Presentes oS
Srs. Senadores Amaral Peixoto, Vice~Presidente, em
exercício da Presidência, Jamil Haddad, Relator e Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão Especial "para estudar e apresentar soluções sobre problemas atuais de Saúde Pública, com particular atenção à reinfestação do ae-·
des aegypti, à epidemia do dengue e a insuficiente disponibilidade de soro antiofídico, em Território Nacional".
O Sr. Senador Amaral Peixoto, Vice-Presidente em
exercício da Presidência, declara abertos os trabalhos e
convida o Dr. Paulo César Souza Fernandes, para fazer
a sua exposição.
Na fa_se interpelatória, usam da palavra, pela ordem,
os Srs. Senadores Jamil Haddad e Amaral Peixoto.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Marcondes
Gadelha, concede a palavra ao Dr. Sérgio Arouca, Presídente da Fundação Oswaldo Cruz.
Logo após a exposição do Dr. Sérgio Arouca, passa-se
à fase de indagações, usando da palavra pela ordem, os
Srs. Senadores Jamil Haddad, Nelson Carneiro, Amaral
Peixoto e Marcondes Gadelha.
O Sr. Senador Marcondes Gadelha, Presidente, agradece a participação do Dr. Paulo César Souza Fernan-·
des, do Dr. Sérgio Arouca, a presença dos Srs. Senadores
e d_os Assessores da Imprensa.
Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Marcondes
Gadelha, determina que as notas taquigrãficas tão logo
traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a !eunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade PeiXoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 2' REUN/ÀO DA COMISSÀO ESPECIAL PARA ESTUDAR E APRESENTAR SOLUCOES SOBRE PROBLEMAS
ATUAIS DE SA(}DE POBLICA, COM PARTICULAR ATENÇÀO À REINFESTAÇÀO DO AEDES AEGYPTI, A EPIDEMIA DO DENGUE E A
INSUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE SORO
ANTIOF!DICO. EM TERRITORIO NACIONAL,
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE /986. A FIM
DE OUVIR AS CONFERENCIAS DOS SRS.
PAULO CESAR SOUZA FERNANDES E SERGIO AROUCA. QUE SE PUBLICA COM A DE'
VIDA AUTORIZAÇÀO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÀO.
Presidente: Senador Marcondes Gadelha
Relator: Senador Jamil Haddad
(Integra do Apanhamento Taquigrãfico.)

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Na ausência do Senador Marcondes Gadelha, que comunicou que
chegaria atrasado, declaro instalada a Comissão Especial para estudar e apresentar soluções sobre os proble--·
mas atuais de saúde pública, com particufar atençãO à
manifestação do aedes aegypti, à epidemia de dengue e à
insuficiência· de diSponibilidade do soro antiofidico, em
Terrít6i'io Nacional. A Comissão, que jâ estâ instalada,
elegeu o Senador Marcondes Gadelha Presidente, o Se-nador Amaral Peixoto, Vice-Presidente, e foi designado
o Senador J amil Haddad como Relator.
A pauta dos nosso trabalhos compreende uma exposição do Dr. Paulo César Sousa Fernandes, que é médico"
em Nilópolis e que me procuroU, manífestarído a sua
apreensão com os fato.s que lâ estão se verificando,
sobretudo, pelo modo insuficiente com que está sendo
combatido o mosquito.
Com a palavra o Dr. Paulo César Fernandes, que está
ao meu lado, para fazer a sua exposição.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Sr. Presidente,
a norma, nestas comissões, é inicialmente a qualificação
das testemunhas, dos comvidados que aqui comparecem.

3378

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 23

Setembro de 1986

Então, eu iniciaria, solicitando ao br. Paulo Cbsar Sou~
za Fernandes que declarasse em que faculdade e em que
ano se formou em Medicina.

curando solucionar essa situação, trazendo de volta os
concursados para o local onde eles prestaram esse concurso.

O SR.JAMIL HADDAD (Relator)- 120 a 140 mil
habitantes?

O SR._ PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Tem a paM
lavra o Dr. Paulo César, para um breve relato sobre a
sua atuação e a situação atual em que se encontra a zona
em que atua, na Baixada Fluminense.

O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Independente,
Dr. Paulo, da falta de médicos, V. S• Pode infOrmar à
Comissão se há infra-estrutura para atendimento, indepehdente da falta de médico? Se há material, se há enfernagem, se hã outros condicionamentos necessários a um
p1eno funcionamento do Hospital da Posse.

(J SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Agora, os "fumacês" têm passado sistematicamente lâ na região?

O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Pois não. Respondendo ao Senador Jamil haddad, devo
informar que me formei em Medicina pela Faculdade
Nacional de Medicina, hOje Faculda.de de Medicina da
URFRJ, no ano de 1974. Já se vào 12 anos, 12 anos de
luta, luta pelo Estado do Rio, luta na Baixada Fluminense, na região periféiica: do Rio de Janeiro. Estou aqui,
com muita honra, convidado pelo Senador Amaral Peixoto, para fazer um breve relato, um depoimento- denúncia do descas~ em que se encontra a população periférica do Rio de Janeiro sobretudo, a Baixada Fluminense e. especificamente, a periferia e Nilópolis e os Distritos de Nova lguaçu.
Quanto ao fato calamitoso da epidemia de dengue que
grassa em todo o Estado, hoje, começando pela sua origem em Nova lguaçu, tenho a relatar que as pick-ups, os
famosos ••fumacês", só passam pelas ruas asfaltadas de
Nilópolis e Nova Iguaçu, deixando entregues à própria
sorte aquelas regiões mais afastadas, os- diStritos, que
são, permitam-me verdadeiros mares de detritos e não
distritos, onde existem valas negras e onde seria necessário, seria de capital importância, para o combate ão
mosquito, o aides aegypti, que se fizesse o borrifa'mento
de inseticidade nessas ruas. São vielas que não têm asfaltamento, de dificil acesso, onde existem os esgotos abertos, propícios à proliferação dos mosquitos, não só ·da
aides aegypti, porque nós não temos só· epidemii de dengue na Baixada Fluminense, no nosso Estado. Os Srs.
Senadores sabem, tão bem quanto eu, que existem outras
epidemias, como a leíshmaniose, em Nova Iguaçu, e os
jornais, já se tem :conhecimento dela em J acarêpaguâ, hâ
cinco anos em Nova Igu?çu, também, jâ háilgum tempo. Mas esses casos de malária, de Nova Iguaçu principalmente, não estão comprovados cientificaniente devido ao fato de serem acometimentos e distritos distantes
do centro da cidade, onde estâ o Posto de Saúde de Nova
Iguaçu.

O "SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Pergunto ao
nobre colega quantos centros municipais sanitârios existem em Nova lguaçu e em Nilópolis?
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Em Nilópolís existem dois: um, no centro e outro na
Chatuba, de Nilópolis. Esses seriam centro de saúde do
Estado.
Em Nova lguaçu existe um, do meu conheCimento no
centro de Nova lguaçu, quando deveria existir um em
cada distrito, pois Nova lguaçu é um região mufto grande.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator) - V. S• tem conhecimento de campanhas de orientação à população
por parte desses centros de saúde do Estado quanto ao
risco de epidemias ou sobre programas de cuidados com
a higiene e outros detalhes?
O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDESNão tenho conhecimento desse tipo de orientação, de
educação_ à população.
O SR. JAMlL HADDAD (Relator)- E sobre o Hospital da Posse, que foi construido em Nova lguaçu, V. S•
sabe se ele tem condições de funcionamento no momento, ou s~ apenas foi uma obra inaugurada, sem possibilidade de prestar real assistência à população daquela
zona densamente demográfica?
O SR. PAULO CE:SAR SOUZA FERNANDES ~
Eu reputo de importância-capítiLa construção de um hopistal, nas proporções do Hospital-da PosSe;-aeNOVa
Iguaçu, que ocupa uma ârea de 12 mil metros quadrados. Mas, que, no momento, respondendo à pergunta de
V. Ex•, não tem 10% da sua capacidade ativada. E sabido
que o concurso promovido pelo INAMPS, para lotação
stia
do hospital e, por conseguinte, fazê:-lo funCionar
plenitude, carece hoje de profissiotiais de medicina, pelo
êxodo que houve durante esse tempo, desde o concurso,
até hoje. Eu tenho notícias de que o INAMPS anda pro-

na

(J SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES i;, 120 a 140 mil habitantes.

O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES No centro dos Municípios, onde hã asfalto, passam.

O SR. PAULO CÊSAR SOUZA FERNANDES Se:rja dificil eu dizer, pois não tenho conhecimento da intimidade da estrutura do hospital, em termos de aparelhagem. O hospital foi construido e, recentemente._O que
se propunha era o aparelhamento do hospital e, conseqUentemente, o funcionamento. Se_ há essa infraestrutura para funcionamento, eu acho que é uma questão de somenos importância, é uma questão secundária:
é uma questão de ter um grupo de médicos que faça o
hospital funcionar e o INAMPS que se encarregue de
aparelhar o hospital, coisa que já vinha fazendo.

O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES r•ro- centro da cidade passam duas a três vezes por dia.
Quer dizer, ultimamente não tenho visto. Mas, quando
se intensificou essa campanha de borrifar o inseticida,
eles passavam até duas, três vezes na rua principal, quando não hã tanta necessidade assim.

O SR. JAMlL HADDAD (Relator) - V. S• podia
prestar esclarecimento, em números redondos, de qual é
a incidência do dengue na região da Baixada, principalmente Nilópolis, Nova Iguaçu e São João do Meriti, V.
S' que freqUenta e transita como médico daquela região?

O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES Não tenho notícias disso.

O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES Po.sso dar uma estimativa de, aproximadameilte,-uns 300
a 500 mil casos de dengue.

O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- A constatação
de casos de dengue hemorrâgico tem sido também notados, naquela região?
O SR. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES Tem acontecido, mas é um caso isolado, que não se deve
levar em consideração.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- V. S' faz uma
declaração extremamente grave, talvez por falta de planejamento de quem pretende fazer o saneamento daquela ârea, eril termos de inseticidas, de que os chamados
"fumacês" passam apenas nas vias asfaltadas, nas vias
principais, não chegando às. regiões mais carentes, às regiões sem condições de saneamento algum e às zonas de
maior concentração demogrâfica, por assim dizer.

G SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Exatamente.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- V. Si poderia
prestar maiores informações a respeito desse assunto?
O SR. PAULO CÉSAR SOUZA FERNANDESPois não. E tudo muito simPles e claro, é cristalína essa
constatação de que os carros, as pick~ups da SUCAM só
transitam borrifando inseticidas pelo asfalto, pelas ruas
asfaltadas. Nas vielas e ruas sem saneamento básico, obviamente sem asfaltamento, que tenham Um pOuco mais
de dificuldade de acesso, as pick~ups não penetram nessas ruas onde existe esgoto a céu aberto, e que ali seria a
maior intensificação desse programa de combate ao
mosquito, que é onde existem as condições propfcias
para que eles se proliferem. Eu costumo dizer que nessa
região da baixada, especificamente Achatu'ba, -diVidida
por um rio chamado Sarapuí, eu costumo dizer que o assoreamento do rio é o assoramento do mosquito em picar o indivíduo, ou seja, é a tentação do mosquito em picar o indivíduo. Porque o entupimento do rio, obstrução
do rio, o vazamento de lixos e entulhos nessas regiões
onde os esgotos são valas negras, isso só facilita a-Proliferação não só de doenças transmissíveis por mosquitos
mas doenças infecto-contagiosas, protossonozes e outras
mais.
O SR._ PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Essa população da Chatuba, a gente diz logo Nov-a-lgUaçu, é de
aproximadamente quantos?

O SR. PAULO CÉSAR SOUZA FERNANDES Quantos habitantes? Uns 140 mil.
O Sr. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Quãntos?

O SR. PAULO CÉSAR SOUZA FERNANDES Uns 140, entre a parte que corresponde como Distrito de
Nova Iguaçu e a parte como Distrito de Nilópolis, uns
120 a 140 mil habitantes.

O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- No centro passam.

·o Sr. JAMIL HADDAD (Relator)- Li nos jornais,
não sei se é uma realidade, que teria sido entregue ao Bis·
po de Nilópolis a coordenação dessa campanha ...
O SR. JAMIL HADDAD (Relator) - lô:. Eu vi até
que vârios "fumacês" estavam sendo entregues a Dom
Hipólito ...
O SR. PAULO CE:SAR SOUZA FERNANDESNova Iguaçu, Bispo de Nova Iguaçu.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator) - Pois é, de
Iguaçu pel9 Ministro da Saúde. E V. S• sabe se a
SUCAM, quer dizer, se a Saúde Pública colocou quadros, número de pessoas capazes de poderem, em quantidade, atender às populações não da periferia mas do interior, pór assim dizer, lã de Nilópolis, de São João de"
Meriti, de Nova lguaçu, ou a coisa estã restrita mais à
parte propriamente dita das cidades, das capitais, por assim dizer, dentro das grandes cidades?
~_ova

O Sr. PAULO CiõsAR SOUZA FERNANDES- Eu
acho que devido à extensão territorial da Baixada Fluminense, o número de técnicos para fazer esse tipo de trabalho, para fazer a infra-estrutura funcionar, é exíguo,
tanto que o Exército, é de se louvar a atitude do Exército
brasileiro, tem se solidarizado na c_am panha de combate
ao mosquito, colocando soldados, indo aos bairros, nesses locais e até àqueles de maiores dificuldades de acesso.
E, o Governo do Estado, não o vejo se pronunciar nesse
tipo de mutirão, que deveria ser, como o Senador Amaral Peixoto bem lembrou em seu discurs_o no Senado, deveda ser Uma manifestação como foi a do recadastramento eleitoral, como foi a mensagem, o chamamento
dos "fiscais do Sarney", deveria ser o combate ao aedes
aegypti, ao flebótomo, que é o vetar que produz, que
transmite a leishmaniose e a outros mosquitos, como esse
mosquito anofeles, que é o transmissor da malária.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Antes do início doS trabalhos, V. S' fez uma declaração no sentido de
que algumas autoridades sanitârias achavam que a solução não seria através de "fumacês", seria através, sim,
de aviões.

O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Esta foi uma sugestão minha.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Eu queio que
seja consignadO justamente na gravação que, em uma
conversa que tive antes do início do depoimento do Dr.
Paulo César, S. S• fez alusão a um fato que nos parece
extremamente relevante, extremamente útil e que deveria
ser analisado pelas auto~ídades, dadas as dificuldades de
se -chegarem às populações mais carentes e às maiores
concentrações demogrãficas naquela região da Baixada.
Talvez a solução de aspergir, por assim dizer, as substâncias para a erradicação dos mosquitos pu"desse ser leito.
vta aérea, como f'Oi feito, e o nobre Senador Amaral Peixoto conhece em profundidade a campanha antimalâria
feita na época do Ministro Pinotti, em que havia uma
fràfã de aviões que jogava os inseticidas do alto, na
Amazônia, e chegamos quase que à erradicação total da
malâria naquela época, por esse tipo de atuação do MiniStério da Saúde.
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Eu, como médico, apenas tenho receio de que a quantidade de inseticida a ser jogada aereamente poderia chegar a um teor, se não fosse bem estudado pelos técnicos,
que chegasse às raias da toxidade, trazendo problemas
sérios para a saúde daqueles ...
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Se V. Ex• permite, Podemos chegar a problemas agudos
de intoxicação do DDT e outros.
O SR JAMIL HADDAD (Relator) -

Justamente,
chegando ao caso mais grave que seria a aplasia medular.
Acho que a idéia de V. S' é extremamente louvável e
devemos encaminhã-las às autoridades da Saúde Pública
para que os técnicos, inclusive acostumados com o uso
de substâncias tóxicas, possam ver o grau de toxidade
que possa advir para a população e tentar, então, chegar
a um mínimo - por assim dizer - de condições de toxidade, resolvendo o problema não com dez. vinte carros
de fumaça passando apenas nas vias principais, mas aspergindo essa solução, atingindo a toda a população na
Baixada Fluminense.
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Muito bem. Nesse aspecto, se me permite, acho que a toxidade causada pela aspersão do DDT por via aérea é
praticamente idêntica a toxidade que causaria pelas pickups da SUCAM.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Não me parece
que poderia ocorrer numa determinada região, se a
quantidade fosse maior do que em outras regiões na hora
que fosse jogada essas substâncias.
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Claro. De qualquer forma a consideração do Senador ...
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Qual é o
produto que estã sendo usado?
O SR. PAULO ClõSAR SOUZA FERNANDES- E
o DDT.
Nesse aspecto, complementando o que V. Ex• diz, é
extremamente relevante a sua preocupação. Os têcnicos,
especialistas nesse assunto, deveriam fazer um estudo
para que se avaliasse o grau de toxidade que submeteria
uma população de uma forma tão abrangente.
O SR.JAMIL HADDAD (Relator) - 0 nobre Senador Amaral Peixoto, que preside a Comissão sobre os
Agrotóxicos ...
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Uma das
nossas preocupações é o DDT.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator) - Justamente.
Sabe os riscos do DDT que já, em alguns países, inclusive, ê proibido. Em vários países o DDT está proibido.
Então, essa idêia do colega Paulo César Souza Fernandes, levantada nesta Comissão, da possibilídade de se
poder combater por via aérea esse problema, entendo
que todos os programas devem ser colocados numa comissão mista em que tenhamos médicos, sanitaristas,
têcnicos em toxicologia, enfim, uma gama de pessoas
que possam apresentar uma solução para um combate
mais pronto e mais radícal ao aedes aegypti naquela região. Acho, nobre Presidente, que a sugestão deve ser levada em consideração pela Comissão para que jJossanws, então, nos aprofundarmos nela e vermos da possibilidade de usarmos esse método para uma erradicação,
a mais pronta possível, do aedes aegypti naquela vasta
região da Baixada Fluminense. E agora V. S• já declarou, num cálculo por alto naquela região, que seria de
trezentas a quinhentas mil pessoas atingidas. Sabemos
que hã necessidade, para que tenhamos uma estatística, a
mais correta possível, de que os médicos da região relatem à Saúde Pública a existência de doentes com o dengue. Mas sabemos, tambêm, que muitos doentes não
comparecem, não vão a médicos e que muitos colegas, eis
vezes por muitos afazeres, ..não comunicam à Saúde
Pública a existência--de doentes atingidos pelo d~ngue.
O SR. PAULO CtSAR SOUZA FERNANDES Até porque ê voz corrente, não sei baseado em que conhecimento, de que o dengue é uma doença extremamente benigna.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator) - Justamente.
Em razão disso, famflias que não têm um nível cultural,
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·um nível educacional, ao adquirir o dengue, tomam medicação até caseira, porque sabem que é uma virose que
chega ao máximo e declina espontaneamente.
O SR. PAULO ClõSAR SOUZA FERNANDESNão são sabedores das complicações que podem advir.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Justamente. A
não ser as complicações. Em razão da sua ignorância,
eles, não sabedores· disso, não levam em consideração a
viabilizadade de uma complicação e acredito que esse
número seja, na realidade, atê maior do que o invocado
por V. S•, neste momento.
Sr. Presidente, parece-me que o depoimento que nos
presta o Dr. Paulo césar, que tem as suas atividades profissiOilaís naquela região da Baixada, que nós sabemos,
hoje, ser uma das regiões de maior densidade demográfica do País, sendo médico militante naquela região, as
suas informações são de grande valia para que nós possamos ajuizar o problema do dengue na Baixada Fluminense. Acho, também, que a sua sugestão a respeito da
modificação da metodologia de combate, ela deve ser levada em consideração por esta Comissão, dentro de um
estudo mais amplo com outros setores, para chegarmos a
uma erradicação a mais pronta possível do aedes aegypti
que não preocupa muito em termo do dengue mas, sabedores de que o aedes é o causador da febre amarela, sabemos todos o risco que ocorrerá se h-ouver um caso de
febre amarela na região e a possibilidade de uma epidemia grassar com conseqüências íriiprevisíveiS.
Sr. Presidente, da minha parte, eu não teria mais perguntas a formular e passo, então, ao nobre Senador
Amaral Peixoto a palavra para, se desejar aiilda, formular algumas perguntas ao Dr. Paulo César S-ouza Fernandes,
O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu queria perguntar
ao Dr. Paulo César Souza Fernandes, sobre a extensão
da área: os outros municípios da Baixadajâ estão atingidos, como Caxias, São João de Meriti?
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Todos os municípios como Caxias, São João de Mereti,
Nova lguaçu, etc ...
O SR. AMARAL PEIXOTO- E nesses municípios
estão Sefido feitos o combate, também?
O SR. PAULO SOUZA FERNANDES- Se faz dessa forma como relatei.
O SR. AMARAL PEIXOTO - De forma deficiente?
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDESDeficitária mesmo porque eu, neste últim-o final df: semana, visitei um paciente- nessa periferia do 59 Distrito de
Nova Iguaçu, Chatuba, para atendê-lo de uma doença
que não tem nada a ver com virose e fiquei horrorizado
ao adentrar à casa do indivíduo e ver, no seu quintal, às
10 horas da manhã, com o soljâ bastante forte, uma nuvem de mosquitos, mais ou menos uns mil mosquitos.
Foi uma coisa horrível! Isto é para corroborar as palavras de que essa campanha de combate ao mosquito não
estã sendo feita de forma eficiente.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Eu conheço bem essa
região entre Nova Iguaçu e Jatuba. Reàlmente, as condições são as mais precárias possíveis. Não há canalização de água, não há esgotos e as poças d'ãguas ficam
no meio das ruas ..
O SR. PAULO CESAR SOUZA FERNANDES Ex.atamente.
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respondeu as perguntas formuladas e os subsídios que
deixou junto à Comissão, para que possam ser analisadas e para que possamos, talvez, modificar a metodologia de combate ao aedes aegypti daquela região.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu
pediria ao Dr. Paulo que permanecesse conosco, mesmo
depois do depoimento do Dr. Sêrgio Arouca, pois nós
poderemos voltar a formular alguma questão a S. S•
O Dr. Sérgio Arouca é Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, um cientista de valor reconhecido internacionalmente e um dos responsáveis pela formulação da
política do Governo no setor de controle de endemias e
que está articulando o combate ao surto de dengue e de
febre amarela no País.
O seu depoimento eu reputo do maior interesse e que,
certamente, hã de servir como referencial, como ponto a
que muitos poderão e deverão se reportar ao longo do
estudo que estamos fazendo sobre o problema.
To da a matéria produzida nesta reunião estâ sendo registrada, está sendo gravada e será, depois, oferecida ao
conhecimento público para uso, também, dos Srs. Parlamentares, membros da Comissão ou não.
Com muita honra, concedo a palavra ao Dr. Sérgio
Arouca.
O SR. StRGIO AROUCA- Sr. Presidente da Comissão, Senador Marcondes Gadelha, Srs. Senadores
aqui presentes:
Quf:ro-dizer, -em princípio, que é com a maior honra
que ven_ho a esta Casa, deixando bastante claro que consideramos, a nível de Fundação Oswaldo Cruz, de grande necessidade haver um entrosamento maior, cada vez
mais, e também colocar-se as informações disponíveis;
que estão sendo produzidas a nível de laboratório, ao
nível das investigações, para que se possa, efetivamente,
toffiar deCisões políticas sobre a Política de Saúde no
Brasil. Tanto asstm que considero o convite ontem formulado para nós uma verdadeira tarefa: vir aqui e pres-tar todos os depoimentos necessâríos ao Senado.

Os comentários que eu poderia fazer sobre a questão
da dengue no Brasil, acho que eles poderiam ser esquematizados em três pontos de discussão: O primeiro é
que, efetivamen~e, estamos hoje percebendo de uma forma aóSolutaffiente dramática a falência em que entrou a·
sistema de saúde no Brasil. Nós estamos hoje assistindo,
na verdade, quase que a explosão de uma certa bomba
que foi acumulada por políticas na área de saúde- políticas sociais - que, efetivamente, não deram conta de
enfrentar as questões substantivas da saúde pública no
Brasil.
Acho que os problemas aconteceram devido à diminuição-crescente dos recursos destinados ao Ministério
da Saúde. e a hegemonia da medicina curativa acabou levando à criação do Sistema de Saúde no Brasil que, efetivamente, é urbano, estâ con~ntrado na Região Sudeste,
ele é curativo com muito pouca prevenção, ele é descoordenado, em muitas áreas acabou não desenvolvendo a
capa-cídade técnico-operativa necessãria para os problemas crescentes, ele dá uma cobertura populacional muito baixa, com uma baixa cobertura urbana. E, apesar de
tudo isso, na realidade, ê um sistema muito difícil de ser
planejado porque ele ê uma multiplicidade de instituições tão grande que é muito difícil se operacionalizar
uma poHtica de saúde. Ele gera poucas informações. Estamos assistindo, no caso do dengue, um exemplo disso.
Quer dizer, pelo fato de que um conjunto tão grande de
instituições estão tratando da questão da saúde, essas informações estão dispersas nesse conjunto de instituições.
O SR. AMARAL PEIXOTO -

Permite-me V. S'

O SR. AMARAL PEIXOTO- .~facilitando em muito a proliferação dos mosquitos.

O SR. S~RGIO AROUCA nobre Senador Amaral Peixoto.

O SR. PAULO ClõSAR SOUZA FERNANDES- E
isto mesmo.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Peço ao expositor
que fale um pouco mais alto, porque eu não quero perder as palavras de V. Ex'

O SR. AMARAL PEIXOTO- Sr. Presidente, a exposição do Dr. Paulo César Fernandes foi elucidativa.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Indago ao nobre Relator, Senador Jamil Haddad, se tem
mais alguma questão a formular?
O SR. JAMIL HADDAD - Dã minha parte, nobre
Presidente, jã formulei as perguntas que achava necessárias e agradeço a maneira pela qual o Dr. Paulo Cêsar

Com muíto prazer,

O SR. SERGIO AROUCA- Foi montado no Brasil
um sistema de saúde urbano, basicamente da região Sudeste, descoordenado pela multiplicidade de instituições
que estão trabalhando na ãrea. Ele é extremamente curativo e, muitas vezes, com nível de complexidade crescente mas não resolvendo os problemas básicos e essenciais
da população. Sendo assim, ele tem uma cobertura muito baixa de oferta do serviço de saúde à população. A
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grande maioria da população brasileira não chega ao
serviço de saúdeL E, ao chegar, não tem acesso a programas preventivos. Em função disso, ele gera poucos dados
e geralmente dados de má qualidade. Ele é muito difícil
de ser planejado porque não possui um comando único.
A direçào desse sistema ê muito atonizada e fracionada.
E ele chega a não ter como solucionar os problemas. A
capacidade de resolvê-los acaba sendo muito baixa. Na
medida em que ele é urbano, é da região Sude-ste, ele é
curativo mais do que preventivo. Essa política que levou
à criação desse sistt:_~ d~ saúde fez com que hoje nós estejamos assistindo ao que está sendo chamado de dupla
comb~nação: a das ch:;unadas doenças da miséria, que
nós nao resolvemos, comas chamadas doenças do desenvolvimento que estão se somando. As endemias estão em
expansão, a malária é o exemplo talvez mais dramático
disso pela forma como se está fazendo a ocupação da
Região Amazónica. Toda essa nova frente de expansão
agrícola.
A malária realmente está em expansão; a doença de
Chagas está relativament~ controlada, mas com possibilidade também de _expansão pelos tluxos migratórios.
Com relação à lepra, nós somos realmente hiper endêmi~
cos, de lepra. Quando se joga com a estatística diz-se
que, na realidade, surge um caso novo de lePia- a cada
trinta minutos e junto com isto a desnutrição, a diarréia.
Nós não resolvemos as questões que poderiam ser consideradas as mais simples da saúde pública que são exata~
mente aquelas doenças prevenidas atrav~s da vacina,
como o sarampo a poliomielite que é so pingar uma gota
na boca. Somando aqui às doenças ocupacionais de acidente de trânsito, acidente de trabalho, violência essa dupla composição que o sistema de saúde não consegue dar
impacto sobre as condições de saúde.
Entendemos que o dengue surge nisso como essa situação acumulada durante esses vários anos com esse
sistema de saúde serit comando único com recursos que
foram efetivamente decrescentes até o ano passado. No
ano passado o Ministério da Saúde passa a ter verbas
mais significativas para sua atuação mas esse sistema
não recupera sua capacidade de operaçãO rium tempo
tão curto. Ele sabia da presença do aedes egypti e várias
vezes foi relatado de uma maneira folclórica, quase que
de uma maneira dramática quando o primeiro aedes é localizado no Parã- isso é relatado pelo Professor Leónidas Dine- que ao ser mostrado o aedes para ele examina e diz:- "Eu acho que é um Aedes". Surge uma série
de dúvidas e se começa a procurar alguns focos e., logo
em seguida, são localizados focos de aedes na sede da
própria SUCAM em Belém do Pará. O óigão que estava
preparado para combater o aedes localizava o aedes no
seu própriõ territófio. E quando se vai perguntar o porquê disso, responderam que os funciõnãriOS da SUCAM
estavam tão velhos e recebiam tão pouco que não conseguiam comprar ocúlos. Logo, para capturar um mosquito eles não tinham condição de vê-lo e fazer a identificação. Isso ê colocado como um folclore mas dá a perfeita dimensão de como o Ministério da Saúde efetivamente não recebeu nenhuma prioridade durante esses últimos anos. Mesmo sabendo-se do aedes não foram aprovados os recursos - como já foi relatado pda -imprensa
-solicitados pela SUCAM em governos anteriores, que
não foram aprovados, para se estabelecer um combate
ao aedes. Os primdros recui-Sos foram aprovados no ano
passado partindo de uma proposta do Deputado Carlos
Sant'Ana e efetivamente se começou o combate ao aedes
naquela área onde existia uma maior manifestação que
era o Rio de Janeiro. E se este combate não tivesse começado, como foí feito, ~a epidemia teria um surto, teria aparecido com uma magnitude muito maíor do que
se está dando porque, na realidade, começou o combate
no' município do Rio de Janeiro. Então, quando surgiu o
surto do aedes na Baixada já existia um controle nos
bairros do Rio de Janeiro e, importação de mãquina
também durante esse período, se conseguiu a importação
de máquinas, se conseguiu a modernização da equipe da
SUCAN que não é c não era suficiente para enfrentar o
problema a nível nacional. Mas, pela primeírã-Vez, estaM
va seJomando a medida, enfrentando-se a questão como
uma questão prioritária e se começou realmente pda
área,_ vamos dizer, mais problemática.
Quando surge a epidemia, acho que de novo deveremos perceber como iss.o funciona.em termos desse siste-ma de saúde_ descoordenado; porque a notificação dos
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casos, a detecção primeira dos casos, fica com a responsabilidade do grupo ou dos setores que prestam assistência médica - e estava escutando o Senador falar sobre
isso e efetivamente se o médico não conhece a doença e
se -não presta informação, acontece que a_ epidemia começa e nós não conseguimos detectá-la. O primeiro fato
parece é que, pela baixa cobertura e oferta de serviço de
saúde na Baix::~da, inclusive pelo desconhecimento da
do~nça, demora se a fazer o diagnóstico da epidemia.
Em segundo lugar, acho que apareceu também de uma
forma bastante objetiva a descoordenação institucional.
Na medida em que múltipla~ instituições passavam a ter
que enfrentar o problema em nível municipal, federal e
estadual, as dificuldades de_se coordenar essa multiplicidade de instituições que tinham que ver com a epidemia,
foram se tornando muito difícil. Acho que não estou falando nada de novo; acho que as pessoas que seguir-am o
próprio debate nos jornais acompanharam todas as dificuldades de coordenação entre os niveis e que se refletiu
um pouco não n3 discussão, mas o mosquito é responsabilidade federal, assistência médica e previdenciária a detecção do caso é estadual, a assistência é estadual, a limpeza é Municipal, mas a CONLURB só chegava até o limite do município do Rio de Janeiro,_mas a FEEMA era
do EStado e a SUCAN respondía ao Ministério da Saúde, então chega num certo instante essa multipHcidade
de instituições- em qualquer outro lugar teria aconteciM
do da maneira- que colocaram problemas muito sérios
em termos do equacionamento da solução até mais pronta do problema.
A segunda possibilidade de imaginar que pela !li fusão
do aedes em nível nacional é uma epidemia ainda ent expansão, se bem que em nível da Baixada numericamente
ela está em decréscimo. nos estudos de acompanhamentos que a Fundação vem fazendo por amostragem feita,
por exemplo em Niterói,já mostra uma tendência da epidemia extremamente distinta. Enquanto que em Nova
Iguaçu pela nossa amostragem a taxa do ataque foi em
torno de 20% da população, que poderia levar a uma estimativa a volta efetivamente de 400 mil casos, que estão
acontecendo em Nova lguaçu, e como estamos trabalharido não pela manifestação clínica -mas pela identificação sorológica, nessa taxa de ataque de 25, 20%, estamos identificando simultaneamente os sintomáticos. E
como vamos pegar as pessoas ern casa, estamos também
pegando, nesse estudo, os que procuraram assistência e
os que tiveram a doença e não tiveram assistência.
Quando pegamos a epidemia em Niterói, a taxa de
ataque jâ era de 5%, jã mo_st~:ando um certo comportamento da epidemia de chegar a se estabilizar ou entrar
numa fase, em termos de volume, de crescente, mas em
termos geográficos de expansão e que pela própria mobilização de pessoas efetivamente corre-se sempre o risco
de aparecerem novos surtos onde exista o aedes e onde
e1e não está sendo combatid6, e com uma h(pótese que
talvez seja do ponto de vista epidemiológico, que vamos
conviver com o dengue e com o aedes nos próximos
anos.
Ê provável que essa epidemia se transforriie em endemia com um número constante de casos durante o ano,
ao invés de_aparecer só nessa fase de surto até que se con-siga, efetivamente, equacionar a questão do combate ao
aedes com o encontro de uma estratégia nacional.
O Ministério já assumiu a definição política, efetivamente a questão da dengue e do aedes não pode ser enfrentada como uma política municipal, e sim como uma
política nacional, estão se mobilizando recursos, importando máquinas e tentando ampliar essa área de atuação
e, simultaneamente, isso envolve uma questão internacional também bastante complexa, Na medida em que o
aedes está presente na América Central, está presente nos
países vi:rinhos do Brasil, e alguns desses países estão assumindo a política de não combate ao aedes, na convivência com o aedes e muito mais o sistema de vigilância
dos casos, mas na convivência com o aedes, um caso típiM
co dessa política é encontrada nos Estados Unidos, Os
Estados Unidos não combatem, o aedes está presente em
toda a Região Sul dos Estados Unidos e portanto qualquer esforço nacional nosso de erradicação sempre vai
encontrar uma dificuldade, uma possibHid3de da reintrodução do aedcs via comércio com os Estados Unidos,
corno também~ no mesmo caso, com a Venezuela que até
o momento está aSsumindo _também uma política de não
combate ao ~edes.

Setembro de 1986

No nosso entendimento, em relação a questão da dengue ela está numa fase de declinio, no Rio de Janeiro, está numa fase de expansão geográfica, estâ sendo enfrenM
tada agora como uma questão nacional no sentido de estabelecer um programa nacional efetivamente de combate ao aedes e está se começando um esforço de conseguir,
via organismos internacionais, que a questão do aedes
seja considerada, dentro de um acordo internacional, um
ncordo ínternacional que tenha como intermediãrio a
Organização Pau-americana de Saúde e que façam parte
desse acordo os países que atê o momento não estão se
comprometendo no combate ao aedes como talvez um
dos mais importantes, seja, efetivamente, hoje os Esta~
dos Unidos e a Venezuela e que esse combate, então passe a contar com recursos internacionais da mesnia maneira como esses organismos vêm hoje apoiando a erra~
dicação da poliomielite nas Américas, que fosse assumido de uma forma internacional o programa de erradicação de aedes nas Américas mas em um pacto, um acordo firmado em que todos os países passassem, simultaneamente, com recursos internacionais porque vários
desses países não têm condições de combatê-lo sozinho,
como é o caso do Paraguai, que estã com altos índices de
infestação e não tem nível técnico,-neni de organiZação _
no Ministério da Saúde para enfrentá-lo, então, deve-se
enfrentá-lo do ponto de vista internacional.
O aedes, por outro lado, não só coloca a questão da
dengue, mas também a da febre amarela que tem a estraM
tégia de combate efetivamente concentrada sobre o combate ao aedes, aumentar a informação à população para
que a detecção dos casos sejam cada vez mais precoce e a
vacinação na região amazónica, porque se é poss[vel
controlar, que toda a população submetida ao risco da
região amazônica seja imunizada e ao mesmo tempo nos
centros urbanos seja feito o combate ao aedes efetivamente c_onseguiremos controlar a difusão ou o apareciM
menta de casos de febre amarela urbana.
Estâ sendo iniciada essa vacinação e as metas de vacinação de febre amarela foram ampliadas, o Ministério
espera vacinar lO milhões de pessoas na região amazônica este ano, a Fundação Oswaldo Cruz que produz a va~
cina da febre amarela e mantém um estoque estratégico
em torno de 5 milhões de doses definidas pelo Ministério, começamos a aumentar esse estoque e como trabalhamos com uma vacina com uma alta potência antíhigênica de provocar a imunidade, essa vacina pode, se
necessário, numa hipótese dramática de realmente aparecer um surto urbano, pode inclusive ser diluida até
quase três ou quatro vezes, quer dizer, de imediato elajâ
pode ser diluida ao dobro e ainda temos uma capacidade
de aumentar a nossa produção que, se for necessário, podemos chegar a produzir até 60 milhões de doses ainda
este ano, se houver a necessidade de uma vacinação em
massa.
Um outro ponto em relação ao aedes, que está surgindo agora nos últimos dias, é a possibilidade de estar presente no Brasil um outro tipo de aedes, que é o a.edes aiR
bicocos, que, efetivamente, é um aedes asiático que foi
também localizado no sul dos Estados Unidos, já hã
mais de um ano. Então, provavelmente, se ele está entrando ...

O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Esse é o chamado "rajada''?
O SR. SERGIO AROUCA - É o chamado "Tigre
Asiático".
Efetivamente, ele foi localizado na Universidade Federal Rural como um aedes não específico. Foi mandado à
Fundação Oswaldo Cruz e desde ontem, estã em exame.
A primeira impressão do Departamento de Entomologia, quanto a que classificação pode ser, mas como é um
mosquito que efetivamente não é da experiência dos nos-sos entomologistas, ele está passando por uma exame
muito ma.fs acUrado de estudo de larvas, de dissecação
da genitália do mosquito e, simultaneamente, espécimes
do mosquito foram encaminhados, ontem, a São Paulo
para o Dr. Foratine, que é um dos maiores especialistas
em entomOlogia, aqui do Brasil, para que, simultaneamente, o Dr. For atine pudesse fazer a análise e dizer se é
ou não o "Tigre Asiático".
A presença dele, na realidade, complica também porque ele tem, além dos mesmos hábitos do aedes eegypti,
de ser domiciliar, picar mais durante o dia, ele também
tem um hábito que combina uma certa dimensão mais

silvestre. Foi localizado em águas coletadas em plantas,
em águas coletadas_ em coco, ou seja, ele tem um hâbito
mais silvestre do que o aegypti o que leva a um certo aumento da complexidade do seu combate, bem como a
uma certa resistência aos inseticidas. E além da febre
amarela e da dengue, ele também pode transmitir encerá::

Jüe.
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Assim, se confirmarmos- a presença desse aedes com
características diferentes das do aedes egypti, que foi localizado na Universidade Federal e em Viçosa- e teremos esse resultado até o final da tarde de hoje, já com os
estudos das larvas de genitãlia- teremos mais um complicador nessa campanha contra o aedes.
Por outro lado, também gostaria de mencionar a questão da Fundação, porque acho que todos esses problemas colocam um pouco a dimensão da pesquisa e da tecnologia na saúde~ no Brasil. Há alguns meses, quando
ainda com o Ministro Carlos Sant' Anna se díscutia, no
Ministério, a presença do sedes e o que fazer com ele, começamos a tomar medidas preventivas. E quais seriB.m
as medidas preventivas, do ponto de vista de uma área de
pesquisa? Era ganhar a tecnologia para que se viesse a ter
condições de fazer o diagnóstico.
Desta forma, durante o ano passado, já enviamos pesquisadores para fora do Brasil, a fim de se especializarem
no diagnóstico da dengue. E os pesquisadores que foram
para a Venezuela estudar a dengue retornaram, inclusive, com um pequeno laboratório montado, o que permitiu que no surto a Fundação Oswaldo Cruz fizesse o
diagnóstico. Simultaneamente, mandamos um pesquisador para os melhores centros dos Estados Unidos- _a_cabou de voltar, semana passada- que passou estudando
o que existe de mais moderno em tecnologia de diagnóstico e combate, inclusive nas possibilidades da elaboração de uma vacína para a questão da dengue.
Esse exemplo de como uma área de ciência e tC_c_ij_Otogia tem que se preparar para fatos que-vão acontecer, simultaneamente, é interessante trazer as questões dos
orçamentos destinados a esta área. Acho que a Fundação Oswaldo Cruz teve, efetivamente, um aumento
substancial de orçamento no ano passado. Tinham os um
orçamento de 21 milhões de cruzados, para 85, e pulamos para um orçamento de 210 milhões, para 86, o que
representou, realmente, um ,aumento substantivo e de
prioridade.
Mas, simultaneamente, no instante em que somos considerados como uma estatal e estamos submetidos aos
controles que hoje são colocados sobre as estatais,
colocamRnos limitações seriissimas de desenvolvimento.
O quadro de pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, hoje é
o mesmo de 1975. Não houve praticamente nenhum
acréscimo; houve mudança para que realmente pudesse
ter sua modernização, mas, em termos numéricos, o nosso quadro é o mesmo de 75 a85. E quando temos que enR
frentar esse problema, ao mesmo tempo estamos submetidos a uma legislação que impede contratação. E o trabalho nessa área tem, algumas vezes, características que
se parecem - e eu estava me lembrando disso - com
um clube de futebol. Chega um certo momento em que
temos que comprar o passe de um determinado pesquisador, se quisermos desenvolver aquela área. No caso da
dengue, por exemplo, contamos com talvez, o maiorespecialista em dengue e febre amarela da América Latina,
um dos maiores na área, Professor Norberto, contratado
pela Fundação por serviços prestados, porque exatamente nesse momento, estávamos submetidos à limitação da
possibilidade de contratar gente, e necessitávamos de um
especialista na área. Nós o fizemos, então, por serviços
prestados. Os laboratoristas que estão trabalhando no
laboratório de dengue, que estão fazendo todos os diagnósticos da dengue, na Fundação Oswaldo Cruz, são
contratados por serviços prestados.
Na realidade, acredito que, hoje, a Fundação Oswaldo
Cruz está dando respostas, a seu nível, para as questões
de laboratório, de ciência e tecnologia:. nacionalizou a
vacina do sarampo, está nacionalizando a vacína da
pólio, em poucos dias montou um laboratório da dengue
que está dando, praticamente, cobertura a toda discussão de eXpansão de novos casos.
Ao mesmo tempo, ·com esse acréscimo de responsabilidade, estamos chegando a um momento crucial de limitação de expansão, por dificuldades na contrataçãq_ de
pessoal. E estamos vivendo, inclusive, uma situação que

eu diria ser quase surrealista, porque, hoje, os recursos
_ que vêm_do Tesouro para a Fundação Oswaldo Cruz representam sementa em torno de 45% de todo o 'seu funcionamento. Em todo o resto dos recursos operados pela
Fundação, ela o faz por projetas, captaildo_esses recursos fora de instituições financiadoras de pesquisa e tecnologia. Então me parece que nessas orientações de políticas de combate às grandes endemias, é fundamental
que se dê prioridade necessária, também, à questão do
desenvolvimento científico e tecnológico. Isso mostra
efetivamente que a área da saúde está passando por uma
verdadeira revolução, uma revolução que considero semelhante à que estamos passando com a informàtica,
que é_ a questão da biotecnologia. A biotecnologia pode
hoje provocar a possibilidade de novas vacinas, de novas
formas de diagnóstico, de novos reagentes, de_ novas pos~i_(?ilidades de con_trole de doença, talvez nem consigamos imaginar a sua dimensão.
Mas, s_e nesse momento essa área não receber recursos
necessários para poder acompanhar a velocidade com
que está se desenvolvendo hoje na ciência moderna, em
cinco anos vamos estar com um atraso irrecuperável. No
meu entendimento, esse drama sanitário que estamos vivendo, ele se coloca de uma forma extremam ante objetiva. Acho que temos que repensar a política de saúde no
Brasil, acho que temos que repensar a organização do
sistema de sa6de no Brasil e fazer um sistema.de saúde de
acordo com a nossa cultura, de acordo com as nossas
condições geográficas espaciais, mas, fundamentalmente, dando a ele impacto e acabanco com essas distorções
dele ser urbano, dele não ter cooperatividade, dele ser da
Região Sudeste, dele separar a medicina preventiva da
medic(na curativa.
Nós temos que fazer, efetivamente, uma política a curto prazo na área do desenvolvimento científicotecnológico, com a criação de núcleos de biotecnologia
que Possam dar esse salto nos próximos anos. Nós temos
hoje a capacidade de absorver essa tecnologia nas instituições como o Butantã, a Fundação Osvaldo Cruz, o
Instituto de Biofísica da UniverSidade do Rio-aidanelro
e se isso não for tratado como plano emergencial, tenho
receio que nos próximos cinco anos não vamos inais conseguir acompanhar o desenvolvimento tão rápido por
que esta área está passando.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Muito obrigado ao Professor Sérgio Arouca.
Concedo a palavra ao primeiro interpelante, o nobre
Senador Relator Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADOAD- (Relator)- Dr. Sérgio
Arouca, o nobre Presidente da Comissão, Marcondes
Gadelha, fez um pronunciamento alertando as autoridades deste País sobre o problema da saúde pública e requereu a constituição desta Comissão, para qUe pudéssemos, então, com técnicos iguais a V. S•, ter os dados para
amanhã apresentar soluções concretas. A Saúde Pública
está extremamente defazada, esquecida e jogada para um
plano secundário, como se não fosse uma obrigação primeira governamental.
De imediato teve o apoio de todos os componentes do
Senado Federal, que aprovaram por unanimidade a
constituição desta Comissão, e eu e o Senador Amaral
Peixoto tivemos oportunidade também de nos pronunciarmos sobre o assunto. E recordo-me de que, no meu
pronunciamento, citando uma frase de uma entrevista de
V. S' na Folha de S. Paulo, eu dizia que a medicina tinha
sido socializada, ela- tinha se transformado, as epidemias,
as endemias rurais, tinham se transformado em ende-mias e epidemias urbanas.
Sabemos, e V. 5' declarou com muita propriedade, da
multiplicidade de órgãos. Em meu pronunciamento coloquei claramente a necessidade de uma reformulação
total. Que houvesse um órgão que pudesse dirigir e ter
todos os dados necessários para que se modificasse essa:
linha de conduta no campo da saúde do País.
Um fato que foi invocado, recordo-me que era prefeito da Cidade do Rio de Janeiro e me defrontei com esse
problema. A COMLURB era responsável pelo combate
aos ratos e mosquitos numa determinada área do muR
nicípio do Rio de Janeiro.. A outra área cabia à FEEMA,
que era do Estado. Então, se discutia: '"'o -mosquito até
aqui ... existiam paralelos, fronteiras. Até Santa Cruz o
mosquito é do município~ Campo Grande já é do Estado. A Ilha do Governador é do Estado. Então, era uma
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divisão geográfica se era a COMLURB ou a FEEMA
quem combatia os mosquitos e os ratos dentro da Cidade do Rio de Janeiro. E_tive a oportunidade de assumir a
responsabilidade na Cidade do Rio de Janeiro do combate ao mosquito e aos ratos no município. A COMLURB passou a ser o órgão responsável por esse combate e a FEE!viA ficou para o antigo Estado do Rio, para a
Baixada Fluminense.
Um dos pontos que muito me preocupa e que sempre
fez parte de todos os meus pronunciamentos, sempre que
atuava na vida pública estava relacionado justamente
com esse enfoque da medicina curativa, da construção de
grandes hospitais que exigem quantias faustosas, que
exigem uma infra-estrutura de difícil manutenção, quando recursos muito menores, numa medicina preventiva,
poderiam evitar a construção de novos hospitais nesse
Pais.
Acho que este ê o momento de repensar esses problemas. Temos que consider_ar o problema da medicina preventiva. E ai entra um detalhe que tenho enfocado também, exposto com muita clareza por V. S•, que é o
problema das campanhas de vacinação, das campanhas
de orientação da população brasileira a respeito dos
problemas de saúde pública, e o problema da pesquisa.
Eu coJoquei, há poucos dias, o problema da pesquisa na
química fina, o problema da biotécnica. Temos que pensar em termos de soberania nacional, temos que nos preparar com a nossa tecnologia para a fabricação das vacinas e para a medicina preventiva. Tenho a certeza de que
se dermps esses passos, dando recursos a essa área, em
poucos anos estaremos na situação de termos condições
sanitárias neste País que causarão inveja, talve.z:, a pa{ses
~_t_é mais desenvolvidos. Porque não tenho dúvida algum·a sobre a capacidade dos nossos cientistas e nossos pesquisadores. Agora, em números reais, Dr. Sérgio, qual o
número total, por assim dizer, levantado pela Fundação
Oswaldo Cruz, em termos de dengue no Rio de Janeiro?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Desculpe-me interrompê-lo. Estamos com um pequeno
contratempo. Recebi agora um telefonema do Plenário,
do Secretário da Mesa, avisando que a sessão foi suspensa por falta de quorum. Houve um pedido de verificação
de votação e resolviu a Mesa acionar as campainhas,
pois ela gostaria de completar o quorum em plenário,
caso contrário, todo o esforço concentrado vai por água
abaixo, agora, com esse pedido primeiro de verificação.
O SR. RELATOR (Jamil Haddad)- Solicitaríamos
ao Dr. Sérgio que aguardasse um pouquinho mais.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Suspenderíamos a sessão por 15 minutos, enquanto vamos a
Plenário, e voltamos em seguida. Está suspensa a reunião.

(Suspensa a reunião às
berta às
horas.)

horas, a reunião é rea-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - E-tão
reabertos os trabalhos. Continua com a palavra o Sr.
Sérgio Arouca.

O SR. SÊRGIO AROUCA -

Senador Jamil Had-

dad, é com a maior satiSfação que vejo V. Ex• aqui.
Acompanhamos o seu trabalho como Prefeito no Rio de
Janeiro e toda a prioridade que foi dada à Secretaria da
Saúde, que conseguiu, naquela épo'?S_. levar um grupo
para esta Secretaria sanitaristas dos mais sérios e competentes que estavam trabalhando no Rio de Janeiro. Esse
dado, infelizmente, não o temos. Acho que ele faz parte
desse estado do nosso sistema de informações de sallde.
Realmente, o siStema de informações não fornece os dados assim na velocidade e com a presteza necessária, inclusive também com a confiança necessária. O Rio de Janeiro fof exemplo disso. Quer dizer, o Estado e o·MuniCípio batiam a informação, não a notificavam à SUCAM.
O próprio coordenador da SUCAM, no Rio de Janeiro,
chegou a declarar que, se fosse pensar em termos legais
não existia epidemia de denque no Rio de Janeiro, porque ele não havia sido notificado. E o sistema de informações de saúde é muito precário. Trabalhou-se muito
em termos de estimativas de algumas, quase que pelo volume de atendimento mêdico· que estava acontecendo
nos pOstos, e muito pelo impacto também dos jornais
que chegaram a falar de um milhão de casos no Rio de

3382 Terça-feira 23

Janeiro. O que pOdemos falar de concreto temos em dois
estudos, por amostragem. Como à cidade não era dis~
ponfvel o plano de notificação, e eles eram bastante contraditórios ent.i"e as diferi::ntes· instituições que estavam

envolvidas, com alguns assessores que vieram da Organização Panamericana da Saúde, principalmente com o
Dr. Pinheiro, um brasileiro que está trabalhando nesta
organização em Washington, fizemos dois estudos por
uma amostragem à população, um em Niterói e outro
em Nova lguaçu. Aí, chegamos a estes dois índices estimativos da taxa de ataque em Nova Iguaçu ter sido 20%.

A estimativa é que nós Chegamos até aproximadamente
400 mil casos, de Nova lguaçu, e 5%, a taxa de ataque,
estava se dando em Niterói. Em alagoas, nós estávamos
recebendo exames que só serviram para confirmar apresença da doença. Então, em Alagoas não chegamos a ter
nenhuma estimativa do número de casos. E pela própria
expansão, pelas condições, vamos dizer, pela capacidade
nossa de fazer exames- o reagente que é utilizado para
fazer exames é um reagente importado -nós começamos também a estabelecer certos critérios para chegar a
um certo momento e não termos mais capacidade de fazer esses exames. Nós começamos a fazer esses exames,
agora, só para identificar a expansão da doença. E começar a Controlá-la, na medida que existam algumas dificuldades internacionais na obtenção desse reagente.
Então nós estamos entrando vamos dizer com uma certa
economia do uso do reagente para identificar âreas de
expansão da doença, atualmente. Eu diria que hoje é
muito difícil estimar um número de casos, exatamente
por essa falta de um sistema de informação e de notificação eficiente.

O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Um dado que
a mim satísfe.z foi, na realidade, a declaração que o Instituto Oswaldo Cruz está capacitado pai-ã vacinação de
cerca de sessenta milhões de pessoas, caso, na realidade,
houvesse necessidade de uma vacinação em massa, com
o aparecimento da febre amarela. Isso nos dá um pouco
mais de tranqUilidade. E eu queria apenas, também af,
com dados do próprio Ministério que V. S• já relatou
aqui e eu já tinha no meu pronunciamento declarado, o
aumento da hanseníase, um dado da Assessora do Ministério da Saúde, que de trinta em trinta minutos um
novo caso de hansenfase se instala no Pafs, e com o aumento, também, do percentual da doença de Chagas, talvez em razão do êxodo de nordestinos para São Paulo,
infestados pela doença de Chagas, através da transfusão
de sangue, estariam transmitindo também a doença de
Chagas, e que, desde 1973, todas as curvas de doenças
transmissíveis, incluindo aí a leishmanfose, a xistossomose, elas estão em alta, inclusive a tuberculose. Daí a
razão pela qual acho que foi extremamente necessãria a
essa Comissão o depoimento de V. St, de que se repense
o problema de saúde pública neste País, e que verbas de
grande monta sejam destinadas, porque a saúde e a educação têm que ser priorizadas no nosso Pafs. Agora quero ouvir a opinião de V. S• a respeito do problema genérico que também foí p6_r_ mim enfocado e por outros
nobres Senadores nesta Casa, da necessidade de
descentralizar-se o sistema de saúde pública, para evitar
justamente a falta de dados, as difiCJJ1dades de entrosamento entre as diversas equipes de diversos setores. E eu
queria ouvir uma ratificação do que V~ ~-' jâ de_clarou,
achando que poderia ser a própria SUCAM, no meu entendimento, desde que ela tivesse mais meios e mais pessoal especializado, de que o Instituto Oswaldo Cruz tivesse condições, aPesar de ser uma autarqu~a. de poder
contratar têcnicos altamente especializados e não ter que
pagar serviços prestados a grandes cientistas que são
chamados eventualmente quando algum surto aparece
no PaíS.
De modo que eu queria me congratular com a presença de V. S• neste plenário e dizer que os subsídios que
traz são de extrema valia. Continuaremos ouvindo outras pessoas interessadas na solução do problema da saúde pública, mas queria, também, a sua opinião sobre o
problema da centralização da saúde pública em termos
nacionais.

O SR. SÉRGIO AROUCA- Muito obrigado, Senador. Eu também gostaria de cumprimentar o Senado e
agradecer a presença do Senador Nelson Carneiro, que
muito nos honra. E desejo cumprimentar a Casa. tam-
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bém, pelo excelente assessor em Saúde Pública que pos·
sui. O fato de o Senado contar com a presença do Dr. Pedro Luiz Tat:~il, que é um dos eminentes sanitaristas deste
Pafs, com uma experiência fantástica no campo do controle das grandes endemias, faz com que esta Casa tenha
a possibilidade de contar com apoio têcnico muito sóli·
do. Ta~bém quero cumprimentar o Senado pela constituição desta Comissão. Na realidade nós, vários sanitaristas que vimos trabalhando sobre esta questão nos últimos anos, temos dito que o problema de saúde do Brasil,
hoje, é um problema muito mais político do que técnico.
Na realidade, existe competência técnica para enfrentar e
resolver determinados problemas. E hoje, acho, estamos
vivendo. exatamente o momento em que se está a exigir
definições políticas na reorganização do sistema de saúde para que ele possa ser mais efetivo. E me parece que,
sem sombra de dúvida, a regionalização deve ser um instrumento fundamental para dar ao Ministério esta maior
eficiência. Os programas de saúde que nós vimos, de impacto e funcionando a grande maioria deles, são municipalizados. Inclusive, chega·se num certo momento em
que nós acreditamos que pode quase constituir uma série
de experiências acumuladas, e dizer que quanto mais
próximo os serviços são prestados e estiverem no controle do próprio consumidor, eles são prestados com maior
eficiência, com maior dignidade, e saem mais baratos.
Então, nós acreditamos, pelo menos, que no momento
teríamos que caminhar para um sistema de saúde que
fosse unificado ao nível federal, para que se pudesse acabar com essa divisão de medicina preventiva e medicina
curativa.

O Senador Amaral Peixoto agora, estava lembrando,
me contando alguns fatos, inclusive da entrada do eminente cientista brasileiro Candau na Fundação Oswaldo
Cruz. O ato foi assinado por ele e estava lembrando, ainda, um grande sanitarista brasileiro, Maneco Ferreira,
que foi um grande mestre para nós todos. Uma grande
figura. Foi um grande mestre, realmente, da saúde públi~
ca brasileira. E ele tinha uma frase em que dizia que houve isto, realmente, na década de 20- em que ele dizia que o Brasil precisava acabar com o "muro da vergonha". O "muro da vergonha" é a divisão entre a medicina preventiva e a medicina curativa. E: momento, pois,
de a gente começar a considerar que a sâude deve ser tida
como coisa integral, simultaneamente preventiva e curativa. Então, achamos que o sistema de saúde deve ser
centralizado num Ministério que possa ter um comando
único na política, na distribuição dos recursos e nas definições das normas técnicas. Mas simultaneamente, a sua
execução deve ser descentralizada e deve ser cada vez
mais próxima do usuário. Portanto, sou um partidário
da centralização a nível federal, política, técnica e normativamente; mas da descentralização executiva desse
sistema para os municípios. Eu tenho acompanhado as
declarações do nobre Senador e estou absolutamente de
acordo com as propostas e com as suas declarações.
O SR. JAMIL HADDAD (Relator)- Sr. Presidente,
não tenho mais nenhuma pergunta a formular ao Dr.
Sérgio Arouca, e agradeço as informações que trouxe a
esta Comissão. Quero apenas voltar ao depoimento do
Dr. Paulo César Souza Fernandes, que a convite ao Senador Amaral Peixoto aQ.ui esteve e invocou o fato de
que os fumaceiros por assim dizer, eles têm passado na
Baixada Fluminense apenas nas ruas calçadas. nas ruas
principais, ~ão têm ido às grandes concentrações demográficas do interior, por assim dizer. E aí, uma sugestão
foi colocada, que me pareceu inicialmente uma sugestão
válida, mas teria de contar para isso, na minha opinião,
também de uma agregação de especialistas em toxicidade, porque sabemos os riscos, as aplasias, que causam estas medicações em grande dose, esses agentes. Na inviabilida~_e _4e se poder aspergir como se fazia no passado,
na épocã de Mário Pinotti, do combate à malária através
de aviões, que fossem jogadas as substâncias necesSárias
não apenas através de carros fumaceiros, mas também
como se faz com os agrotóxicos que são jogados de
aviões; isso intensificaria e possibilitaria uma erradicação mais pronta, talvez, dÕ Aedes segypti naquela área
densamente populosa da Baixa,da.
O SR. SÉRGIO AROUCA- Essa questão, essa
opção estratégica de chegar, num certo momento, a utilizar o fumigação ârea, foi discutida e foi considerada, in·
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clusive em debates com esses consultores internacionais
que estiveram no Brasil. Na realidade, naquelas áreas
onde não estão chegando os fumaceiros, o pessoal da
SUCAM está chegando com bombas portáteis que são
levadas nas costas, e portanto não existe impedimento
técnico de chegar-se às casas. As informações que temos
recebidos da SUCAM é que essa cobertura está sendo
feita, mesmo riaqueles lugares onde não se tem fãcil aces·
so através do fumaceira. com as bombas portáteis.
A questão da fumigação ârea envolve, primeiro uma
questão geográfica, porque não pode ser aplicada em todos as situações; em segundo, é extremamente cara. A es·
timativa- se eu estiver errado o Pedro Luiz Tanil pode-rã me corrigir- parece-me, que o custo/hora é de 5 mil
dólares, uma coisa assim; então ele envolve um custo que
se usado como estratégia é extremamente alto. Além disso, essa fumigação área resolveria o problema do combate à forma adulta, mas não resolveria a questão das larvas e dos ovos, que de novo exigiriam uma visita domici-liai. Portanto, pareceu aos consultores internacionais
que aqui estiveram e aos brasileiros da ãrea consultada,
que no momento não existia indicação de se optar por
essa estratégia: existiria indicação, sim, de aumentar a
possibilidade de exposição dessas máquinas, de funcionários da SUCAM e de mais carros fumaceiros. Essa seria a indicação, vamos dizer, imediata. Mas, de qualquer
maneira," é sempre uma estratégia que pode estar disponível em algum momento.

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

O SR. NELSON CARNEIRO - Sabe o Dr. Sérgio
Arouca, estamos no chamado "esforço concentrado", o
que justifica que- eu não estivesse aqui nó inicio da sua
exposição, mas espero ler o seu depoimento, que para
nós é de alta valia. A sua autoridade, o seu espírito público, explicam o interesse da sua presença nesta Casa e,
certamente, do seu depoimento recolheremos as medidas
para complementar à ação que jã se real!za através dos
órgãos governamentais. Quero também cumprimentar o
Dr. Paulo, que vive o problema na Baixada Fluminense.
Agora mesmo jâ está se realizando nova sessão extraoi'dinâria, à qual devemos comparecer e que nos impede de continuar ouvindo tão ilustres expositores.
Essa explicação é uma homenagem ao esforço de V.
Ex~. Sr. Presidente, aos companheiros que integram esta
Comissão e uma homenagem aos dois ilustres entrevistados desta manhã.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Obrigado a V. Ex•
Concedo a palavra ao Senador Amaral Peixoto.

O SR. AMARAL PEIXOTO -

Sr. Presidente, Srs.

Senadores,_ como sou o mais velho aqui, tenho mais notícias dos fatos anteriores do começo do século; não cheguei a vivê-los, mas ouvi a repercussão do que foi a febre
amarela no Rio de Janeiro; em menino, ouvia as conversas que há poucos anos havia sido extinta. Tive um irmão que com dois anos de idade fora atingido pela febre
e conseguira salvar-se. Mas o meu pavor é a febre amarela, porque, hoje em dia, o Rio de Janeiro tem uma pop\1·
lação muito maior do que naquela época; hoje, essa
Hbrutalidade" que é o Rio de Janeiro com toda a sua periferia e nas condições em que vive a população, sem nenhuma resis.tência, sem a menor condição de saúde
pública, causa-me realmente muita apreensão.
Gostaria de perguntar ao ilustre Diretor, quejã fez referências à capacidade de vacinação, se tem havido interesse por parte da população na vacinação contra a febre
amarela.

O SR. SE:RGJO AROUCA -

Senador, em alguns

momentos, inclusive, mais do que interesse, chegou a população quase a colocar a vacinação até como uma exigência. Na realidade, tivemos problemas na saúde dos
portos, onde estava sendo feita, de rotina, a vacinação,
pela própria discussão e pelo interesse que isso ganhou a
nível da imprensa, e algumas vezes por terem surgido, a
nível da imprensa, opiniões contraditórias sobre a necessidade _ou não da vacinação contra a febre amarela no
Rio de Janeiro. Na realidade, isso criou Um movimento
eSpontâneó"jtinto à sa(ide dos portos de pessoas que iam
buscar a vacinação. E em Nova Iguaçu, inclusive, as associações de moradores apresentaram ao Ministro um
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verdadeiro abaixo-assinado exigindo a vacinação contra
a febre amarela. Estivemos cm vários momentos discutindo com as associações de moradores a indíciçãOOU
não da vacina, e nos parece que, ria- reididade, a posição
que o Ministério-tem--ãSSiiinido até agora é uma posição
correta, de vacinar as pessoas da região amazônica, ou as

pessoas que estão indo para a ãrea da região amazónica.
E manter um estoque estratégico no caso de surgir uma
necessidade. Porque, na realidade, existe o risCo de surgir

a febre amarela enquanto existír a presença do mosquito,
enquanto existir a febre amarela silvestre.
Mas, se formos pensar em termos do Rio de Janeiro,
podíamos levantar a hipótese de que, hoje, é menos provável o surgimento da febre amarela, agora, do que
quando começou a epidemia da dengue, porque quando
começou a epidemia nós tínhamos alta manifestação do
mosquito e não exis_tia_ essa consciência pública sobre o
problema. Então o risco era alto. Quer dizer, hoje existe
toda uma divulgação sobre o fato, qualquer caso de pacientes, hoje, ao nível do Rio de Janeiro, que é suspeito
de febre amarela é imidíatamente identificado pela própria população e a Fundação OsWatdo Cruz tem eXaminado profundamente esses casos e até o momento não
existe nenhum caso e a diminuição pelo combate ao Aedes aegypti da investigação também estã fazendo com
que o risco seja menor.
Isso não quer dizer que não existe o risco, mas hoje, ao
nível do Rio de Janeiro, ele é menor do que antes, na
probabilidade da epidemia. E nos parece que a posição
do MinistériO, essa linha - vamos dizer - o que tem
que ser hoje assumido é o combate ao Aedes como combate nacional e estar com um estoque estratégico pronto
para, se houver necessidade imediata em qualquer lugar,
se iniciar a vacinação. Mas, no momento, acreditamos
que não existe a necesSidade da vacinação.

O SR. AMARAL PEIXOTO- E a validade dessa vacina? Para ela ser aplicada quanto tempo é? A vacina
fabricada hoje, ela pode ser aplicada durante quanto
tempo?
O SR. SERGIO AROUCA - Nas condições que temos de estocagem ela pode ser garantida, nesse estoque,
até dois anos. Mas estamos num processo permanente de
produção, e também para esse aumento da produção já
estamos com um convênio com a organização panamericana que já vai fornecer, vias mais fáceiS de rerilções in..:
ternacionais, todas as peças de reposição necessáriaS
para a nossa produção.
Acredito que em termos de produção nós não temos
problema nenhum.
O SR. AMARAL PEIXOTO ....: E o prazo de imunização?
O SR. Sl':RGIO AROUCA - São dez anos.
O Sr. AMARAL PEIXOTO-_ -Esta é i iniriháirande
preocupação e o Senhor fixou um programa em que eu
senti muito essa divisão da medicina curativa e da medi·
cina preventiva.
Eu vi, no Estado do Rio, entre os ilustres sanitaristas,
o Barcelos, o Candau, o Hernani Braga, se preocuparem
muito com a mediciria preventiva, lutando com os médicos clínicos que queriam curar os doenteS. Eles riã-0 qU.e.:.riam admitir um ambulatório dentro dos centros de saúde, mas, afinal, chegaram a um bom termo e criaram um
sistema misto, porque não se pode abandonar o homem,
só prevendo as grandes epidemias.
Felicito-o pela sua grande exposição. Já tivemos um
saneamento nesta reunião, ninguêm é rriais contra o aumento de despesa do Governo do que eu, disse isso ao
Presidente da República quando ele me chamou para
tratar do Plano Económico, mas neste caso justifica-se
plenamente que todos os óbices sejam afastados para
que as autoridades de saúde pública possam agir com
toda a eficiência. Já é uma primeira conclusão a que nós
chegamos aqui e acho que estamos todos de acordo.
Mui to obrigado.
O SR. St!RGIO AROUCA- Agradeço muito aspalavras do Senador e, inclusive, eu gostaria de aproveitar
esta oportunidade para convidar esta Comissão a visitar
a Fundação Osvaldo Cruz. Acho que numa primeira
oportunidade em que houvesse essa possibilidade para
que a Comissão pudesse ter cantata com os nossos pes~
quisadores, com os nossos especialistas e ver o que esta~-
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mos conseguindo de positivo e, ao mesmo tenipo; quais
as dificuldades que ainda enfrenta a Fundação para o
seu desenvolvimento. Acho que seria para nós de maior
utilidade essa visita para que conhecessem ...
O SR. AMARAL PEIXOTO- No mês de julho, pelo
menos três de nós estaremos no Rio, o Senador Marcondes Gadelha terá que ir para o seu Estado, o Nordeste,
mas nós três podemos, nas férias no Rio de Janeiro, com
muita satisfação, visitar o subúrbio que não vejo hã muitos anos.
O SR. SERGIO AROUCA - Apeans havia me esquecido de um detalhe e a_cho que teríamos uma informação de grande valia, porque temos acompanhado
notícias, através da imprensa, de avanços no sentido de
se conseguir uma vacina para a malária. Tenho a impressão de que essa seria a grande solução do problema mundial, porque o risco, como estamos vendo hoje em O
Globo, é a incidência da malária no Rio de Janeiro se
alastrando. Felizmente com o plasmodium vivax, porque
na zona amazónica já temos informação de um plasmodium falsiparum de difícil combate, que tem aparecido
mais comumente. Temos esperanças de conseguir uma
vacina contra a malãría. Pergunto, ao ilustre Presidente
da Fundação Oswaldo Cruz, se poderia passar informações à Casa a respeito de ciue estágio se encontram os·
estudos para podermos um dia, ter a vacina contra a malária.
O SR. SbRGIO AROUCA - Há poucas semanas
atrãs a Fundação organizou, no Rio de Janeiro, um simpósio internacional sobre a malária e trouxemos aqui, inclusive, os grupos que estão, hoje, vamos dizer, na ponta
do desenvolvimento dessa vacina e que, na realidade, são
coordenados por grupos de pesquisadores brasileiros
que, infelizmente, foram afastados do Brasil nesses últimos anos e que estão num estágio bastante avançado,
embora em fase ainda experimental e a estimativa que
eles fizeram é de que se deve esperar por um mínimo de
três anos. Os estudos são promissores, com resultadosprinCipalmente o Instituto Pasteur e o grupo da Ruther e
da Victor, em Nova Iorque, são promissores, mas a própria estimativa deles é uma expectativa de, no mínimo,
três anos, se não me engano. O Petain está aqui para fazer a correção, porque realmente, o desenvolvimento
dessa possibilidade da vacina envolveria uma mudança
na campanha fantástica da malãria.
Aproveitaria, também, neste momento, para fazer
mais uma comunicação à Comissão. Entre esses pesquisadores brasileiros que foram afastados, a Fundação Oswaldo Cruz também teve um grupo grande de pesquisadores que saíram da Fundação, no que foi o chamado
"massacre de Manguinhos" professores do nível do Armand Mente, Professor Altino Saché, de Ubatuba, que
está aqui na UniVersidade de Brasília. Durante este útti~
mo ano da nossa administração, nós estivemos empenhados em que eles voltassem à casa e, numa recente excepcionalidade, assinada pelo Senhor Presidente da República, que autorizou a Fundação a contratar vinte pesquisadores de nível titular, nós estamos fazendo, no mês
de julho, a reintegração desses pesquisadores. Estão voltando à Fundação Oswaldo Cruz e alguns deles já
incorporando-se a trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, pelo menos oito desses dez pesquisadores que foram afastados.
O SR. -PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu
também teria, como Presidente, algumas perguntas a
formular ao Professor.
O Senhor nos infornlou que o Ministério da Saúde jâ
sabia com bastante antecedência da presença do aedes e
já tinha como uma possibilidade bastante factível uma
reurbanização da febre amarela e um eventual surto de
dengue. Tudo isso era do conhecimento do Ministério da
Saúde já há algum tempo. No entanto, no or~mento do
Ministério da Saúde para 1986, mesmo sabendo o Ministérío da iminência deste surto de febre amarela e dengue,
a verba consignada na rubrica para controle da febre
amarela foi de apenas duzentos e dezoito milhões de cruzados ou seja, uma soma irrisória, insignificante, porque;
instalado_ o surto, o Ministério jã teve que recorrer à Previdência Social e pedir uma transferência de recursos dez
vezes superior que estavam alocados no Orçamento.
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Nós, aqUi no CongressO, também detectamos esse
problema, quando da discussão do orçamento do Ministério da Saúde, na Comissão Mista encarregada do orçamentO, e alertamOs para essa possibilidade de um surto
de dengue e febre amarela e protestamos por considerarmos insignificante a dotação orçamentária para essa
rubrica de controle da febre amarela. Infelizmente, o
CóngreSM não tem condiçãO de alterar rubricas de valores do orçamento; estamos vedados constitucionalmente
de promovermos qualquer alteração. Então, apelamos
para o bom-senso do setor de orçamentação do Minis~
tério da Saúde no sentido de que fizesse as alterações.
Lamentavelmente, não fomos atendidos nessa sugestão.
Perguntaria a V. Ex• como explica esse problema,
como se procede a _orçamentação no seio do Ministério
da Saúde e por que, sabendo o Ministério da iminência
deste surto foi mantida, essa proposta, apesar de o orçamento global do Ministério da Saúde ter aumentado
mais de dez vezes em relação ao ano anterior?
O SR. SERGIO AROUCA - Senador, gostaria de
cumprimentá-lo pela iniciativa desta Comissão e também considerar que, talvez, não seja eu a melhor pessoa
para poder dar resposta aos mecanismos da organização,
da estruturação do orçamento do Ministério, mas, pelo
menos, algumas informações, alguns fatos acompanhei.
Na realidade, durante o Governo anterior, naquele
período da SUCAM, isso foi inclusive noticiado pela imprensa. Quando a SUCAM estava sendo dirigida pelo
Bedusque e, anteriormente, pelo Fiuza, na adminis~
tração do Fiuza, do Ministro Waldir Arcoverde, foi encaminhada uma solicitação de recursos extraordinãrios
para o combate ao aedes, que foi vetada, foi recusada pelas autoridades econômicas daquela época. Quando da
administração do Ministro Carlos Sant'Anna, foi encaminhado novo pedido de recursos extra-orçamentários
para combate ao aedes que foram concedidos, não no
volume total da solicitação, houve um corte. Mas desses
recursos concedidos é que resultaram a importação dessas máquinas e no início da campanha de combate ao aedes, porque, na realidade, o orçamento do Ministério,
ele é, vamos dizer assim, de múltiplas fontes, são recursos que vêm do FINSOCIAL, são recursos extraorçamentários, recursos do Tesouro, enfim, são vârios
Fundos que depois vão compondo o que é o recurso do
Ministério. E os recursos que estão vindo para o combate às grandes endemias - se estiver equivocado, o Dr.
Pedro está aqui para fa~r a correção - parte desses recursOs, são destinados via FINSOCIAL e não via orçamento próprio do Tesouro e também são alocados em
programaS extra-orçamentários. Por exemplo, o Programa Nacional de Assistência e Vacinas é um programa
extra-orçamentário autorizado pela Presidência da República e não entra no orçamento tradicíóniil do Minis..:
tério.
Então, a suposição que tenho, como esse problema jã
foi colocado como prioridade pelo Ministro ·Carieis
Sant'Anna e pelo atual Ministro Roberto Santos é que a
expectativa dos recursos adicionais no combate às grandes endemias elas vêm fundo FINSOCIAL, de tal maneira que o recurso do Tesouro, ele cobre as outras ãreas de
ação do Ministério que não recebem os fundos, que não
recebem financiamento do FINSOCIAL. Os recursos do
Tesouro têri1 uma certa destinação de cObrir as outras
atividades do Ministério, porque, na realidade, existe
uma preocupação séria que foi passada pelas pessoas que
trabalham a nível da SUCAM e tiveram experiência naquela ârea, que é como enfrentar simultaneamente esses
novos desafios de expansão da dengue em combate ao
aedes, mas simultaneamente não comprometer as outras
campanhas, mas o Ministério, como ainda trabalha com
verbas restritas, tem que estabelecer uma certa lógica;
não pode diminuir o que já se conseguiu com chagas,
não podemos _yoltar atrás ao pouco que já se estava conseguindo em relação à lepra, o mesmo em relação ao
problema do controle dos bancos de sangue. Então,
como fazer essa mágica sem esse orçamento de 15 trilhões, quando na realidade, o que está sendo destinado à
medicina curativa ê em volta de 65 trilhões; como fazer a
mágica de enfrentar simultaneamente problemas tão
complexos com esse orçamento? E na realidade o orçamentO do Ministério vem fixado, a partir de certo teta, e
é negociado com as autoridades econômicas.
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Acompanhei a luta do Deputado Carlos Sant'Anna
que foi de fazer esse salto. Digo como dCpoimento que
foi uma luta, uma verdadeira guerra. Acho que há n~ces
sidade de se demonstrar que investimento em saúde é
produtivo, resulta em beneficio económiCo;- o que nós
podemos deixar de gastar, imaginand9 que a dengue,
sendo benigna, incapacita por pelO~ menos cinco d.ias, e se
imaginarmos uma incidCncia em Nova Iguaçu de 400 mi!
pessoas, imaginarmos cinco dias de perda de produção
sobre pelo menos 50% de adultos e o que isso_ vai representar em termos de divulgação internacional, po_ssibili_~
dades de febre amarela e dengue no Rio de Jãneiro, de
impedir a vinda de turistas, o peso económico -dessas enfermidades é enorme. Mas conseguir que as autoridades
económicas entendeni- que alocar recursos à. saüde é um
investimento produtivo é ditlcil e essa dil:;otomla preventiva curativa é muito interessante. Se tomarmos o caso
de Nova Iguaçu, por exemplo, o Presidente do
INAMPS, o Professor Ezio Cordeiro, que é urna- pessoa
com visão de saúde pública, ele é, basicamente um sanitarista, quando sentiu o problema de Nova Iguaçu, imediatamente fez um repasse de recursos que estavam destinado a Nova lguaçu de 2 milhões de cruzados para a
SUCAM; mas, ao mesmo tempo, o INAMPS está colocando agora, na semana passada, em Nova lguaçu, 50
milhões de cruzados para assistência médica; quer dizer,
enquanto são colocados 2 milhões para prevenção e para
combater essa epidemia, são colocados 50 milhões para
construção de ambulatórios. Não é o INAMPS que está
errado, não é querer dizer que a política da Previdência
está errada, é que na medida que esses recursos são destinados a instituições e decisões separadas, a priorídade
acaba acontecendo, é evidente, de maneira mais ou menos automática.
Eu diria que esses recursos orçamentários via FINSOCIAL - não sei qual o volume que estã sendo destinado
às grandes endemias- estão tendo um aumento substitutivo em relação ao que era mais ainda não _está sendo
suficiente. -"0 Brasil é, efetivamente, um dos países que
menos gasta com saúde entre os países do seu nível de
desenvolvimento e teríamos que chegar a aumentar essa
proporção destinada aos recursos de saúde de maneira
substancial. Esse salto para 15 trilhões foi um grande salto; a Fundação Oswaldo Cruz pUlou: por exemplo, pulou. pois no ano de 85 tínhamos um orçamento de 21 milhões de cruzados, que foi para 210 milhõ_es em 1986, o
que efetivamente demonstra que se está colocando uma
prioridade nessa área.

O SR. MARCONDES GADELHA - De qualquer
forma, não sei Se por escassez de recursos, o fato é que,
embora esse surto fosse previsível, na verdade, nos apanhou de surpresa, tanto assim que a SUCAM tinha na
ocasião 600 guardas sanitários no Rio de Janeiro, para
cuidar desse problema, esses cuidad'?s são eminentemente tópicos quase sempre porque o mosquito é peridomiliciar e exige vigilância focal, a presença do guarda sanitário é importante. Só em termos comparativos, numa
das últimas epidemias de febre amarela de que se tem
noticia, uma forma frustra que aconteceu no Ri'? de Janeiro em 1928, quando o -Rio de Janeiro tinha apenas 1
milhão e meio de habitantes, foram usados, na ocasião,
12- mil guardas sanitários.
O SR. SERGIO AROUCA-. Mas eram apenas 700
mil habitantes, pelos dados que tenho.

O SR. MARCONDES GADELHA - Então isso
vem corroborar ainda mais essa minha preocupação. Suponho que por escassez de recurs-os prontos aqui e agora
para a alocação e contratação desse pessoal e suponho
que em função talvez de algum problema na orçamentação da SUCAM e particularmente do controle do aedes é que tivemos essa situação. Mas V, St. nos disse que
o problema agora está tendendo para um controle razoável no Rio de Janeiro e que a preocupação no momento é
-.digamos- um alastramento nacional. Nós sabemos
que o diagnóstico da dengue não é fácil, um diagnóstico
mesmo clínico, sorológico. Pois bem, perguntaria para
um diagnóstico clínico e urna avaliação epidemiológica
da dengue no Nordeste, no Norte e se foram constituídos
centros para a avaliação, e de que maneira está sendo encarado esse problema?
O SR. SÉRGIO AROUCA- Em condições deiabo·
ratório, em condições de fazer o diagnóstico, efetivamen-
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te_~ o Evandro Chagas da Fundação SESP, em Belêm do
Pará, e a Fundação Oswaldo Cruz, em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Só es·
ses três?
O SR. SÉRGIO AROUCA - Só esses três. Em
função disso, na realidade, o que estâ acontecendo até
agora é que as suspeitas estão sendo encaminhadas para
esSes três laboratórioS e está sendo feito um programa,
que jã está aprovado e com recursos, a partir da Fund~ção Oswaldo Cruz junto com o Instituto Evandro
Chagas que, rt!almente, têm uma grande experiência nessa área - febfe amarela e dengue - que ê se regionalizar
em laboratórios e dar capacitação técníCa às s~~etarias
Estaduais para fazer o diagn6stico.
Então, estamos neste momento na identificação de
quais são os laboratórios (Jue podein se transformar em
laboratórios regionaís e levar a pessoa para ser treinada
na Fundação Oswaldo Cruz. Por exemplo, no Nordeste,
o ponto que está sendo identificado como uma ârea que
pode se transformar num laboratório regional; é Pernambuco. Em Pernambuco nós já vínhamos trabalhando com um grupo de virologia da Secretaria Estadual
que estava fazendo o diagnóstico da pólio. Então, um
grupo que já tem condições técnicas para trabalhar com
o vírus e que pode imediatamente se transformar em outro laboratório regiOnal.
Estamos tentando identificar, também, algum nível de
competência técnica em Alagoas, para ver quem levar
para podermos fazer esse treinamento e ve_r se a Secretaria de Saúde ou a Universidade, também, poderia assumir essa responsabilidade.
A idêia é criar uma rede de laboratórios nacionais e
que, então, a Fundação_ ou Evandro Chagas ou Oswaldo
Cruz, pudesse atender a sua área, funcionando como
centro de referência para a elucidação de dúvidas e tentar, realmente, descentralizar essa competência técnica
de fazer exames. O primeiro problema q_ue estamos enfrentando é o de identificar pessoas que jã tenham cow
nhecimento para rapídamente assimilar a tecnologia e,
simultaneamente, garantir a importação de reagentes,
para que isso possa ser -descentralizado ..
Realmente, uma c_oisa, acho que o Senador tem razão.
Os recursos da dengue estão aumentando e eles não são
os que nós poderíamos imaginar o suficiente e necessário
ao momento que estamos vivendo. Acho que foi essa
compreensão de tocar a saüde como uma área um pouco
burocrática, sem prioridade política e técnica. Por exemplo, se impede contratações. Então, se impede de uma
forma global. Quer dizer, no momento em que se impede
contratações, na realidade, tambêm estamos impedindo
a própria renovação dos técnicos da SUCAM e tem que
se conseguir a renovação a partir de pedidos de excepcionalidade. As_sim, não sei se num momento co~o este1_em
que estâ se vivendo uma crise sanitária, se ã ãrea não devesse ser tratada com o caráter prioritário e excepcional
que está exigindo. E, isso, no meu entendimento significa
realmente recursos adicionais substantivos, liberação de
contratação, alêm_ das excepcionalidades já concedidas,
uma maior flexibilidade em termos de importação de
equipamentos necessários que, nesse caso,__ agora, foi
conseguido, mas na primeira importação passou por
toda uma tramitação da CACEX etc. Na reaüdade, estamos_ voltando àquela idéia de que o momento é de decisão política, de que o Brasil precisa passar por urna reforma sanítária, uma rCforma que leve em conta uma
destinação fixa no orçamento da Nação para ser aplicada na questão da saúde, e que essa destinação possa não
ser só a soma desses múltiplos orçamentos, mas que possa representar um aumento substantivo para ganhar operacionalidade. Nós temos que começar a rever a legislação sanitária. Nos lugares onde se controlou o aedes,
esse controle também foi acompanhado por uma legislação sanitária, de se imaginar que, ao mesmo tempo em
que existe uma reSponsabilidade pública, tem que se
cobrar também da sociedade uma contrapartida de responsabilidade. Ou seja, as borracharias, as sucatas de
carros, devem obedecer a uma certa legislação sanitária e
aquelas pessoas que não obedecem devem ser penalizadas. Parece-me que esse conjunto da reforma sanitária
que o Brasil neste momento estâ necessitando, para ganhar,simultaneamente, não só a questão do dengue mas,
para enfrentar o dengue, a febre amarela, a infecção hos-pitalar, as intoxicações, ou seja, para esse- conjunto do
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que nós estamos chamando de drama sanitário que o
País está vivendo hoje, efetivamente, concordo plenamente com o 'nobre Senador, tem que haver uma represeõ.tação objeÜva em termos de orçamento e em termos
de determinadas excepcionalidades que possam dar ao
setor de saúde uma flexibilidade de ação maior.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O Se,
nhor nos disse que vamos ter que, de alguma forma, aceitarmos a idéia de termos de conviver com a aedes aegypti, conviver com a febre amarela e os denque sob uma
forma endémica. Eu perguntaria: Qual é o nível de infestação aceitável para essa convivência? Qual é o índice de
infestação e em que horizonte de tempo o Senhor prevê
que vamos chegar a este nível suportável?
O SR. SÊRGIO AROUCA - A avaliação dos técnicos que estiveram envolvidos nesta ârea- eu devo confessar que não sou um especialista em dengue, estou participando muito mais como político, na política de saúde, nesta área, e, como administrador da Fundação, escutando muito, na realidade, os especialistas que estão
trabalhando nesta área, a estimativa que eles fazem, tomada a decisão de se fazer um combate nacional, é a de
que não se pode falar em erradicação do a.edes aegypti,
enquanto essa erradicação não for assumida como
problema internacional. Enquanto forem mantidos os
Estados Unidos como foco, enquanto for mantida a posição da Venezuela de não combater, nós podemos assumir, como meta, enquanto não houver decisão internacional, podemos assumir o controle, mas não a erradi·
cação do aedes. Não existe condições técnicas de erradicar, enquanto ísso não for uma decisãO polítiCa "internacional. Existindo os recursos estima-se em pelo menos de
3 a 5 anos. Peço ao colega, Dr. Paulo, que me corrija, se
eu estiver cometendo uma heresia. Mas, na última excursão que eu acompanhei, colocava-se como uma possibilidade de 3 a 5 anos para se baixar o índice de infestação,
abaixo de 5%.
Eu peço sua ajuda, Pedro Tavil.

O SR. PEDRO LUIZ TA VIL - O problema é que,
Com relãção à febre amarela, realmente, nunca houve
uma epidemia com índices inferiores a 5%. Porém, o dengue não é ainda considerado epidémico. Nós já temos
tido epidemias em países asiáticos com índices de infes-tação mais baixos, isso tendo em dúvida as características do dengue onde o vírus fica presente por mais tempo,
fica presente uma semana no sangue circulante. Então,
existe a chance de infectar muito mais mosquitos, enquan(o da febre amarela são apenas 72 horas, o quereduz a possibilidade. O problema de alcançar o nível de
infestação é um problema importante. O mais difícil é
manter este nível baixo, porque, se nós deixarmos a aedes aegypti e relaxarmos o controle, que é uma possibilidade de acontecer~ _quando desaparece o drama político,
o drama da epidemia, há uma possibilidade de se retornar aos níveis anteriores. Esse é um grande problema. O
outro é a resistência dos mosquitos ao inseticida. No
programa contínuo, aos poucos, o aedes já tem resistência aos inseticidas a óleos fluorados e nós estamos usando _óleos fosforados. Como o nobre Senador falou, há o
problema de intoxicação, hoje, no pessoal da SUCAM
que trabalha com essas máquinas. Eles têm de fazer
quinzenalmente ou semanalmente exames no sangue,
para verificar se estão com níveis não tóxicos. Existe,
tambêm, o problema de usar novos inseticidas que nem
sempre são baratos, geralmente são mais caros os novos
e são mais tóxicos. Então, o problema grave de não se ter
uma política continental é corho manter baixo o índice
de infestação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Professor, eu gostaria de, fmalmente, elogiar V, S• pela sua
preocupação com a criação de um setor de biotecnologia
no Brasil consistente e competetivo, em condições deresponder às necessidades do País, num futuro muito próximo. Temos, também, a preocupação, aqui, no Congresso
Nacional. Temos insistido em que só existem, efetivamente, 5 campos que são realmente novos em termos de
conhecimentoS científicos e tecnológicos. São: a informática, a biotecnologia, a tecnologia de novos materiais,
de materiais que não existem na natureza, que são concebidos teleologicamente, a partir de uma finalidade, a tecnologia espacial e a oceanografia que, por incrível que·
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pareça, ainda é um grande mistério e ninguém tem o
domínio nesse campo. Acho que o Brasil precisaria fazer
um esforço; jã perdemos a batalha nos outros campos da
tecnologia conhecida, convencional, a tecnologia estabelecida e apropriada pelos pafses maiS ricOS, nia1Sdesenvolvidos, não temos mais como competir. Então, de~
veríamos nos concentrar pelo menos em alguns desses
campos, onde podemos, efetivamente, ter um bom resultado e, eom isso até, quem sabe, virarmos o jogo nessa
disputa pelo futuro. Não creio que possamos avançar

muito ou competir no campo de ciência espacial. Mas estamos razoavelmente bem na área de informãtica, estamos começando bem, digamos assim, temos uma perspectiva, pelo menos temos um campo enorme na ãrea de
oceanografia, oito mil quilómetros de- costa. E eu gostaria de ouvir do Senhor como estamos hoje em biotecnologia, sucintamente, e como V. S• concebe um programa
que dê ao Brasil uma apropriação do conhecimento para
uso em curto prazo, em prazo adequado. A informática
foi concebida com uma lei de reserva de mercado e com
empresas nacionais operando, produzindo, propiciando
a criação de centros de excelência no campo da tecnologia digital, processamento de informações, e estamos,
pelo menos atê o momento, aparentemente, estamos respondendo adequadamente às necessidades do País.
Como V. S• imagina um sistema na área de biotecnologia?

O SR. SERGJO AROUCA - Acredjto que o camjnho realmente seria por alguma coisa parecida com o
que foi feito no campo da informática. Acho que temos
de apoiar centros de excelência, o que seria ponto de partida fundamental, que seria ter pesquisadores para já servir como esse núcleo que temos, entre esse núcleo alguns
que eu já tinha citado, quer dizer, o Departamento de
Biologia Molecular da Fundação Oswaldo Cruz, o grupo do Instituto Butantã, a Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo,
quer dizer, são núcleos onde já temos uma massa crítica
de pesquisadores que pode incorporar esse avanço e dirigir esse avanço. Temos já uma área de produção de produtos biológicos que tambêm já domina essa tecnologia
do ponto de partida inicial, como, por exemplo, a de
Manguinhos e tambêm, de novo, o Instituto Butantã. O
que está faltando nesse momento eu diria que é um esforço concentrado, um esforço concentrado que possa
fornecer a esses núcleos recursos para uma expansão acelerada. Quer dizer, não podemos imaginar que vani.(fs fazer esse salto com esses departamentos, sem eles receberem recursos substantivos, nenhum projeto a médio prazo, inclusive para trazer os melhores pesquisadores que
encontramos. Quer dizer, essa política que foi feita tainbêm na ãrea de informática, que foi conduzida pelo ministro Renato Archer, de trazer pesquisadores brasileiros
que estejam trabalhando nos centros de excelência, temos que transformar isso em algo mais concreto. Efetivamente, trazer um pesquisador desses, significa oferecer
aos pesquisadores condições de trabalho. Então, temos
que ter esse núcleo básico de contato. Só para que V.
Ex•s tenham um exemplo: o Departamento de Biologia
Molecular da Fundação Oswaldo Cruz que, sem sombra
de dúvidas, é um dos departamentos mais avançados em
biologia molecular da América Latina, bem como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de
São Paulo são núcleos onde nós já temOs, ou a nossa
crítica de pesquisadores que pode incorporar esse avanço
e dirigir esse avanço; nós temos, uma ârea de produção
de produtos biológicos que também jâ domina essa tecnologia, um ponto de partida inicial- como por exemplo, de um Manguinhos e também do Instituto Butantã.
O que estâ faltando nesse momento, eu diria que é um esforço concentrado. Um esforço concentrado que possa
fornecer esses núcleos, recursos para uma expansão acelerada. Quer dizer, nós não podemos imaginar que nós
vamos fazer esses cálculos, com esses departamentos sem
eles receberem recursos substantivos, num projeto a médio prazo, inclusive para trazer os melhores pesquisadores que nós encontrarmos. Quer dizer, essa política que
foi feita também na ãrea de informática, que foi conduzida pelo ministro Renato Archer, de trazer pesquisadores
brasileiros que estejam trabalhando.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Temos que transformar isso em algo mais concreto.
Efetivamente, trazer um pesquisador desses, significa
oferece_r aos pesquisadores condições de trabalho. Então
nósTemõs-qUe ter· e5se ilõ.cieO básico montado- só para
· os Senhores terem um exemplo: O Departamento de Biologia Molecular da Fundação Oswaldo Cruz, que sem
sombra de dúvidas é um dos departamentos mais
avançados em biologia molecular da América Latina, é
de ponta, realmente é de ponta. No prédio em que ele está instalado, todos os banheiros já foram ocupados, os
banheiros foram se transformando em laboratórios, e só
estão sobrando dois que estão em fase de extinção. Quer
dizer, já que se procurou o pesquisador, por que nós não
construímos um banheiro fora do prédio, e liquida-se os
banheiros dentro dos prédios. Os corredores já se transformaram em laboratórios. Em departamento em que,
com recursos de orçamento, pagamos vinte e poucas pessoas, ele trabalha com mais de 60 em projetas. Mas, para
ele fazer esse salto, nós temos que mandar a pessoa para
fazer doutorado nos maiores centros de mundo, na perspectiva de que essas pessoas estejam de volta em três
anos. Ao mesmo tempo, trazer pesquisadores estrangeiros que durante esse período em que nós mandamos gente para fora estejam trabalhando em projetas associados
com os nossos pesquisadores, dar condições físicas para
que possa haver esse desenvolvimento e criar o elo que
talvez seja o ponto mais crítico que estamos enfrentando,
que é o elo entre o departamento básico, a genética, a
biologia molecular e a produção. Quer dizer, conseguir
uma massa crítica, que essa nós não temos, de pessoas ligadas a engenharia de sistemas, engenharia de produção
e fazer essa passagem: o conhecimento do laboratório,
da bancada para a fábrica. E, efetivamente, começar a
estabelecer esse mecanismo de associação entre o setor
público e o setor privadoi nacional, na ârea. Estamos começando, primeiras experiências, como por exemplo: o
grupo da BIOBRAS de Montes Claros. Há um convênio
de associação entre a Fundação Oswaldo Cruz e a
BIOBRAS. E estabelecer convênios me parece, também,
um outro caminho extremamente interessante, convênios bilaterais entre países latino-americanos que se
complementam. Por exemplo: Brasil e Argentina.
Agora, de tudo isso Senador, o que realmente me parece fundamental é sensibilizar todas as autoridades a
transformar isso em um projeto, com metas claras a serem alcançadas, com os locais definidos e com recursos a
serem alocados. Só como exemplo, Cubá estã inaugurando, semana que vem, um Centro de Biotecriologia que
talvez seja um dos maiores da América Latina, depois de
estar 5 anos preparando esse centro, quando mandou os
seus pesquisadores aos melhores centros do mundo. O
centro começa a operar na semana que vem o investi~
menta de 40 milhões do dólares. Isso é tomado como decisão política: criar o centro, investir para que ele seja
viável e dar condições de desenvolvimento materiais. Então, eu entendo que devemos chegar a formular um projeto de biotecnologia na área, que representasse essa associação entre o setor de pesquisa, o setor público e o setor privado nacional, conseguir um projeto de formação
de recursos humanos, conseguir montar esses acordos internacionais de complementação. E estamos dando um
primeiro passo nessa linha ao nível da fundação.
Conseguimos agora, recentemente, 60 mil dólares do
programa das Nações Unidas para serem utilizados em
trazer, durante os próximos 6 meses, especialistas internacionais para virem passar n·a FUnaação e, associado
com o Instituto Butantã, especialistas que nos ajudem a
formular um grande projeto. Imaginando que até ao finar do ano nós teríamos esse grande projeto formulado,
o que ele significa em termos de necessidades de orçamento e com a idéia de apresentar esse grande projeto às
autoridades, eu gostaria, nesta oportunidade, de entre"
gar esse projeto ao Senado, porque, efetivamente, vai
exigir do Governo nacional- essa definição que o Sena·
dor colocou de uma forma extremamente clara, como foi
feita com a informática. E nós estamos ganhando, acho
que deveria passar pela biotecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Muito bem, eu quero agradecer.
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O SR. AMARAL PEIXOTO- Queria fazer uma sugestão ao Sr. Presidente. Nós vamos nos dispersar agora,
no mês de julho, mas o problema, o foco principal junto
a cidade do Rio de Janeiro, e, por coincidência, os três
Senadores do Rio de Janeiro fazem parte da Comissão,
eu queria propor que os três se reunissem no Rio de Janeiro e tomassem depoimentos, fizessem visitaS e; iiiClusive, tratassem dessa parte orçamentária trouxesse possibilidade de informações para que, no mês de agosto,
quando nos reunirmos novamente, tenhamos mais assuntos a serem cogitados aqui pela Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Considero, nobre Senador, esta proposta muito feliz, é uma
proposta excelente. Nós temos, institucionalmente, liberdade para trabalhar fora do Congresso e, por sorte nossa
os três Senadores do Rio de Janeiro formam maioria absoluta, o que dá quórum para a reunião. A nossa Comissão é de apenas 5 membros, então, os 3 do Rio deJanei~
ro já formam o quórum suficiente para reunião, para estudos e para, inclusive colher depoimentos. De modo
que eu defiro, írllediatamente, a proposta de V. Ex• e o
felicito pela idéia.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Nós não temos recursos no momento, absolutamente, na organização orçamentária. Inclusive nas sugestões do Poder Executivo
para, na prop.osta orçamentária, serem contemplados alguns serviços que tenham necessidade. Conversei com o
Senador Jamil Haddad e ele está de acordo, e estou certo
que o Senador Nelson Canreiro também estã.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadclha) havendo mais ...

Não

O SR. AMARAL PEIXOTO- Gostaria de fazer
uma pergunta, V. Ex.• me permite?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadclha) não.

J.>ois

O SR. AMARAL PEIXOTO- Voltando ao problema do mosquito que V. Ex• acabou de relatar, que ele está sendo controlado, uma vez que a doença, dengue, está
diminuindo de incidência, como V. S• explicaria, tendo
em vista que o combate à doença é o extermínio do mosquito, Como V. S• explicaria o surgimento de sur:t.os de
outras doenças transmissíveis por mosquito?
O SR. SERGIO AROUCA- Hoje, inclusive, no Jornal do ~rasil há uma matéria da Fundação Osvaldo Cruz
sobre um levantamento que foi feito, quase qUC um mapeamento dos mosquitos no Rio de Janeiro. E. na realidade, o Rio de Janeiro, por esse levantamento apresenta
mais de 52 espécies de mosquitos, os rnais variados. Em
Nova Iguaçu, V. Ex' conhece muito melhor do que eu, as
condições de saneamento básico são efetivamente lamentáveis. Os esgotos são abertos, hã falta de âgua em faveJamentos, hã o empobrecimento da população. Então, o
fato de estar diminuindo a infestação pela aedes, e realmente o' número de casos está baixando, ocorre por relativo esgotamente de suscetíveis. Os suscetíveis já tiveram
a doença e esta está entrando em uma certa fase de
equilíbrio.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Menos aqueles que
estão imunizados.
O SR. SERGIO AROUCA- Efetivamente, a população de mosquitos, em Nova Iguaçu, é enorme c, portanto, existem outras enfermidades e tipos de diarréias
em que o mosquito entra como agente causador.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Hã casos em que ele
entra comO malária, mesmo a leishimanlose, que estâ
existíndo em Nova Iguaçu.
O SR. SERGIO AROUCA- Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não
havendo mais nada a tratar, quero agradecer a participação do Dr. Paulo Cesar Souza Fernandes, a participação do Dr. Sérgio Arouca, a presença dos Srs. Senadores, nossos Assessores da Imprensa e declaro encerrada
esta sessão.
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Faço saber que o Senado Federal apn;>Vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frigelli, Presi-

dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 265, DE I986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.054,86 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' E a Prefeitura Mu;licipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de II de outubro de 1976, alterada 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 22.034,86 Obrigações do Tesouro Nacional OTN, junto à Cálxa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de calçamento e meios-fios, no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 266, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, nos termos d_o art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, alterada 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 2.141,25 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 Postos de Saúde, no Município.
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 267, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 353-.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 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 353.978,20 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 implantação de feiras públicas e calçamento, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 268, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354-600,00 Obrigações do Tesourei Nacional - OTN.
Art. 1• É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 354.600,00 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 sistemas de
abastecimento de água, no Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 269, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 2' da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
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crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.514,06 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
meios~fios, sarjetas, galerias pluviais e calçamento, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 270, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela de n•l40, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em CÍ"uzados, a 439.336,74 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
Sistema de Macrodrenagem para o coletor principaí da Bacia do Rio Cumurujipe, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUçÃO N• 271, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 347.004,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura MuniCipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 34 7.004,20 Obrigações do T e.Souro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação deSistema de Macrodrenagem da Bacia Camurujipe, no Município.
·
·Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,Jos6.Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 272, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 159.637,90 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• Ê a Prefeitura M unidpal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas correspondente, em cruzados, a 159.637,90
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ei:óilômica Federal, está na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO No 273, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 33.215,84 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Arl. I o É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2o 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 33.215,84 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 conclusão e implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, no Município.
Arl. zo Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 274, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 21.958,46 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. lo É a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 20 da Resolução n° 93, de II de outubrode-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 21.958,46 Obrigações do Tesouro Nacional-

OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundq de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinada à implantação de Unidades Escolares, no Município.
Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 275, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Art. to É a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2o da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.737,21 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 equipamento para coleta de lixo, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 276, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.583,88 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2o da Resolução n°
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 10.583,88 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 unidades escolares a nível de to grau, no Município.
Art. zo Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
I - ATA DA 281• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1986
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Discurso do Expediente
SENADOR JORGE KALUME ~ Apelo ao Ministro José Hugo Castelo Branco, da Indústria e do
Comércio, -em prol do reexame da Portaria n'i' 143, de
11-9-80,-dispondo sobre a constituição da SUDHEVEA.
1.3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Senado nl' 59/83, que altera a
Lei n9 1.950, de 14 de junho de 1982, que ísenta -do
imposto de renda os ganhos auferidos por pessoas
físicas em operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providências.
Aprovado em 29 turno. A Comissão de Redação.

- Projeto de Lei do Senado n9 152/83 que concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido
restrição ao livre exercíciO -de atividade profissional
em d~corrência dos Atos Institucionais, Complementares e Legislação Correlata. Aprovado em 2'1 turno.
Á Comissão de Redação.

Seáetaria de Educação de }'i' e 29 graus, sobre o "O
Professor Municipal de I'i' grau no Brasil".

SENADOR NIVALDO MACHADO- Posse do
Prof. Felipe Tiago Gomes no Conselho Federal de
Educação.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DE COMISSÁO

3- MESA DIRETORA

-Projeto de Lei do Senado n'i' 30/83, que dispõe
sobre o direito do assinante à transferênCia do telefone nos lugares onde o serviço é explorado por mais de
uma empresa, nas condições que especifica. Aprovado
em 29 turno~ A Comissão de Redação.

Ata da

281'~-

1.3.1 -

Discursos após a Ordem do Dia

. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Pesquisa
divulgada pelo Ministério da Educação, atrav~s da

Dcis LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIS- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 23 de setembro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, Nivaldo Machado e Jorge Kalume
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Odacir Soares - Alexandre Costa
-DiaS Macedo- Amir Gaudêncio- José UrbanoNivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Alaor Coutinho -Fernando Henrique Cardoso
-Benedito Ferreira- -José Fragelli- Arno Damiani
- Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não hã Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Hã oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Pronuncia o
seguinte -discurs-o.) ..:...... Sr~ Presidente, Srs. Seri-adores:
Ausente de Brasília, por força da campanha eleitoral,
quando foi assinada a Portaria n9 143, no dia 11 de setembro deste ano, pelo Ministro da Indústria e do Comércio José Hugo Castelo Branco e publicada no D~o ..u
de 15 do mesmo mês, restrigindo os poderes da Superintendência da Borracha -- SUDHEVEA, surpreendi-me
ante a inconcebível idéia que ecoou como um trovão em
dia claro e calmo do estio amazónico ...
Lendo-se atentamente o ato sente-se a sutileza voltada
a agredir sub-repticiamente uma ârea que ainda tem no
extrativismo gumífero uma das fontes de sua receita. I! a
maneira oficiosa de exaurir, ainda mais, a exaurida
Amazônia sempre a reclamar um comportamento mais
condizente com a sua condição de ârea incipiente, porém
não atendida. Se hã o desejo sincero de economizar, poderia o Ministro aPlicar medidas sem desvirtuar as finalidades do órgão especificamente voltado ao amparo da
borracha e ao incremento da heveacultura, para tornar o
país auto-suficiente ·aessa matéria-primã da mais alta relevância, inclusive de valor estratégico.
O item UI do art. 19 da Portaria ora em exame,
capacita-nos a afirmar que a nossa desconfiança estâ plenamente respaldada._ Eis o teor: "III- a reforma administrativa significarâ desobrigar-se a SUDHEVEA da
realização de tarefas executivas, recorrendo sempre CJ.ue
possível e observadas as normas legais aplicâveis -aexecução indireta, mediante instrumentos próprioS~ quando

existir,- na ãrea; 6r&ãos e entidades federais, estaduais,
municipais e, principalmente, privados, caPacitados a
desempenhar os encargos de execução."
Creio que o fulcro de toda essa artimanha contra os
nossos interesses estã contido na letra c do art. 29, ísto é,
importação de borracha. Leiamos: c - autorizar, prioritariamente, a importaÇão de borracha necessária ao
abastecimento do mercado interno, de forma a garantir a
manutenção da estabilidade de preços e inibir ações especulativas."
As repercussões foram negativas e, corroborando a
nossa tese, eis o que afirmaram o Secretário Geral da Associação dos Servidores da SUDHEVEA, Rafael Pinto
Rueda e o jornalista Romerito Aquino: .. Na prática, isto
significa o fim da prioridade que a borracha produzida
na Amazônia tinha junto às indústrias de pneus e à indústria de artefatos. A partir de agora, as indústrias ficam desobrigadas de comprar a borracha da Amazônia
para comprarem a borracha do Sudeste Asiãiico a
preç-os quase três vezes inferiores. O gOVerno mantinha o
contingente de preços para obrigar as indústrias de
pneus, que consomem 80% no país, a comprarem preferencialmente na Amazônia a borracha aqui produzida."
O Senador Mário Maia e a Deputada estadual Railda
Pereira repudiaram o ato através de telex expedido de
Rio Branco.
Eis:
"Exmo Sr. José Hugo Castello Branco
MD. Ministro de Estado da Indústria e do ComérciO
Ao tomarmos conhecimento do ato insensato e
impatriótico de V. Ex•. Ao determinar o esvaziamento completo da SUDHEVEA, levando seringueiros, seríngalistas, usineiros, comerciantes e toda
a estrutura da produção de borracha natural do
Brasil à bancarrota e à miséria, apresentamos a V.
Ex•, em nome das 120 mil famflias de brasileiros da
Amazonia, que ora são jogadas à inse"giiiariça. E ao
descaso, o nosso indignado e veemente protesto
contra mais este atentado aos interesses da Amazônia e à soberania do Brasil.
Entéridemos que a borracha da região amazónica, especialmente a do Acre, representa um dos mais
- efetivos suportes da economia e da segurança brasileira, .sendo inclusive um fato r de ocupação históri-

ca e de integração da Amazônia ao terrítório nacio-nal.
Cobramos civicamente uma reavaliação deste ato
açodado e anti-democrático que conspira contra os
interesses do Brasil em favor das multinacionais.
Ass. Mário Maia- Senador da República pelo
Estado do Acre; Railda Pereira - Deputada Estadual pelo Estado do Acre.''
Não obstante os esforços da Comissão Executiva de
Defesa da Borracha, atual Superintendência da Borracha- SUDHEVEA, a borracha ·amazónica sempre foi
esmagada por interesses "ocultos" para manter no topo
as importações do exterior. Não obstante o •·bloqueio"
que lhe ê feito, contudo a que é produzida precariamente
no Brasil capacita o nosso País a economizar divisas,
como ocorreu em 1985, cujo montante seria de 36 milhões de dólares!
Nos dias 2 e 5 deste mês, acreditando na eficácia da
SUDHEVEA, usei esta Tribuna para salientar os seus
resultados positivos como entídade responsável pela
política económica da borracha. Não obstante o registro
que fiz, numa prova inconteste de que a voz do Acre exprimia a voz unânime da Amazônia, todavia o Mini~tro"
da Indústria e do Comércio logo em seguida tomou a
brutal e incongruente deliberação de menosprezar a ação
benfazeja em favor da grande ãrea produtora de borracha,
Contrastando com a ação iníqua do Ministro responsável pela política da borracha, o Superintendente da
SUDHEVEA, Luciano Alvarenga de Aguiar dirigiu-me
Ofício n9 341, datado de 17 deste, louvando a defesa por
mim feita nos dias 2 e 5 do corrente mês, como se fora
uma premonição. Eis o teor do ofício:
SUPER-0-W 341/86
Brasília, 17 de setembro de 1986
Do Superintendente da Borracha
Ao Exm'i' Sr. Senador Jorge Kalume
Temos o prazer de acusar o recebimento, através do
CoordenadQr de Assuntos Parlamentares do Senado Fe-deral, dos textos dos pronunciamentos feitos por V. Ex•,
em 2 e em 5-9-86, o primeiro, enfatizando o esforço conjunto de empresários e da SUDHEVEA no sentido de libertamos nosso Pais da dependência económica da borracha, e o segundo, a propósito da fala do Exm'l Sr. Presídente da República, ao ensejo do transcurso do "Dia
da Amazônia".
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Salientando a oportunidade de tais pronunciamentos,
considerando, sobretudo, a importância da borracha
como produto de segurança nacional e I? seu estreito
v[nculo com-este Orgão, encarregado, por lei, de cuidar
do seu desenvolvimento, só nos resta agradecer-lhe o
apoio à SUDHEVEA e à Amazônia, a fim de que o
Congresso e a Nação brasileira estejam com a sua

atenção sempre voltada para a matêria-prima e o seu
.. habitat". cOnici uma forma de protegê-los como convêm aos interesses nacionais.
Renovamos a V. Ex• nossos protestos de estima e admiração.
Respeitosamente, Luciano Alvarenga de Aguiar, Superintendente.

Também, como parte integrante deste meu pronunciamento, lerei o oficio que um grupo de par!a~entares encaminhou ao Ministro da Indústria e áo Colnércio,
sobre a SUDHEVEA.
-

Ei-lo:
Exm~ Sr.

O Sr.- Dias Macedo - Senador Jorge Kalume, ac~m
panho de longe o problema da borracha natural. Estou
surpreso com a denúncia feita por V. Ex• O que entendi é
que a assistência qUe o Governo vinha dando aos plantadores, está suspensa. f: bem verdade que a produção de
borracha no Brasil representa apenas 25 ou 30% do consumo nacional hoje, com o grande crescimento da indústria de pneumáticos. Sabemos também que a indústria
era obrigada a comprar toda a produção nacional e
complementá-la com a importação. As plantações novas
de borracha feitas, por exemplo, no Estado da Bahia,
elas são procuradas pela indústria por se tratar de um
produto de exc(l'le_ot.e qualidade e a b_orracha amazónica
é de boa qualidade, mas há produto, também, que deixa
muito ll: desejar. Agora, o Goverrio vem fomentando a
produção; no Acre, existem plantações novas. Gostaria
que V. Ex• me esclarecesse o que signiffcã esse deSPrestígio da SUDHEVEA? O que ã-SUDHEVEA vinha faztmdo em favor das novas plantações e o que deixou de fazer
agora?

Brasília, 18 de setembro de 1986

Dr. José Hugo Castelo Branco
DD. Ministro da Indústria c do Coméido··
A consciência cívica nos acoiiselha e o -cfOVel- conl-a Pátria nos impõe a presente declaração, sobrC a
Portaria ministerial que altera profundamente a
constituição da SUDHEVEA- Superitendência da
Borracha. Não ignoramos, em absoluto, a necessidade premente de o Governo dini.ímiir os Cu-stos disua máquina administrativa pela racionaliz~_çã~ de
procedimentos. Receiamos, no entanto, quê essa
meta básica do Presidente José Sarney esteja sendo
desvirtuada neste episódio, inclusive por falta de esclarecimentos devidos.
A Portaria em questão está. causando estarrecimenta nos meios políticos, empresariais e económicos da Amazónia, pelos mo ti vos que a seguir especificamos:
I. Falece a esse MiDistério a necessária competência legal para, através de uma simples resolução,
alterar a disciplina estabelecida em Iei_s e decretos
ainda em vigor.
2. Além de antidemocrático, porqtii as lide~
ranças do setor não foram sequer ouvidas a respeito, esse documento é iriConstitucional, na sua forma,
contrariando ainda interesses regionais e nacionais,
em sua essência alienante.
3. Foi desprezada a sorte de centenas de municípios amazónicoS, dependentes do desempenho
da produção da borracha natural, totalmente desarticulada por esse documento ministerial.
4. Tal desarticulação já vinha ocorrendo de maneira crescente e gradativa, principalmente pela falta de recursos financeiros e pela falta de sensibilidade da atual administração da SUDHEVEA, cuja
atuaçã.o, no entanto, não pode ser confundida com
a própria estrutura e real finalidade do Õrgão desse
MinistériO, propulsor único do desenvolvimento
desse setor estratêgico da produção nacional.
5. O estarrecimento, pois, começa por não sabermos identificar a origem de um procedimento,
como está determinado na Portaria,_ que agride a
própria finalidade do Ministério da Indústria e do
Comércio, porqUe não é do interesse da indústria e
do comércio brasileiro acabar com a produção de
borracha no País.
6. Na seqUência da geral perplexidade está a
subversão da política destinada ao setor gumífero
nacional, uma conquista processada, com muito esforço, ao curso de longos anos. Contrariando todos
os interesses e expectativas dos produtores nacionais, a Portaria desse Ministério dá ênfase_às importações de borracha natural e está toda ela calcada
nesse aspecto unilateral que corresponde exatamente à não menos antiga e persistente aspiração de conhecidas empresas alienfgenas, as quais, com essa
alternativa, estarão liberadas para intensificar a
transferência de recursos para suas coligadas no exterior.

O Sr. Dias Macedo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME ~om muito prazer.

Pois não, ouço V. Ex•

-O SR. JORGE KALUME- Posso dizer a V. Ex• que
a SUDHEVEA tinha o mesmo objetivo que tem o IBC,
que tem _a SEPLACJ que é estit_nular, incrementar. Princtpalme.nie a SúDHEVEA, que é um organismo que foi
criádo como coinissão em defesa da borracha, nos idos
de 1946, sempre cumpriu com a sua finalidade, mesmo
porque a Amazónia, com o Nordeste, é c~rente de apo_io
políticO. f: preciso- que sejatÍJ.os francos. Então, o Governo~ ·nãtúralmente 8. pedido da Região, criou um organis~
mo que defendesse esse produto, que é a borracha, que
mãntlnha e mantém a Região. A borracha foi a r~o de
ser do desbravamento daquela Região. Graça à borracha
os nordestinos foram para lá porque a borracha era considerada o ouro negro, era o grande atrativo, era a esme·
ralda que levava os bandeirantes até ali.

O Sr. Dias Macedo- Sou filho de ex-seringueiro e exseringalista ...
O SR. JORGE KALUME- V. Ex• me honrou ainda
mais com o seu aparte porque os seus antepassados foram os bandeirantes, foram aqueles que plantaram a civilização_ oo meu Estado e na Amazdnia de um modo gerai:
Foram eles os pioneiros, _os desb_rayadqres, portanto
são merecedores do nosso total reconhecimento e da
nossa gratidão.
A borracha, não pode ficar ao talante de pessoas que
não entendem do ramo nem do problema. ~ o que estâ
acontecendo hoje. (Palmas.) A borracha tem que contin~ar~O!pO a criança, sendo cuidada com carinho,_ com
atenção até que um dia o Brasil possa alcançar a sua
auto-suficiência. Infelizmente, em que pese o meu respeito, o Brasil ainda não conseguiu isto porQue-a Am3z0nia
é bloqueada por todos os lad_os, mesmo tendo uma
SUDHEVEA a defendê-la, mas uma força oculta qual~
quer, contribui Para menosprezar a política da borracha
e dífiCultar, como está acontecendo agora, com essa portaria do Sr. Ministro, em que pese o meu respeito a S.
Ex•, -todavia, a.sua portaria veio contribuir para exaurir
esse organismo. Vamos admitir que Ex• teria que fazer
economia, mas fosse por outros meios, não exaurindo a
força da SUDHEVEA, tirando os seus poderes e
entregando-o a outro organismo ou ficar ao _seu talante.
Portanto, nobre colega, nós temos que fortalecer o organismo, corrigir o seu rumo porque tudo no mundo é dinâmico. Vamos admitir que a SUDHEVEAjã não esteja
nos dias de hoje correspondendo, na sua plenitude, às
necessidades. Entàp, corrige o rumo, vamos dar mais
força a ela; vamos fortalecê-la dando-lhe maior dimensão __ para que dentro em breve tenhamos borracha suficiente para o nosso consumo. Lembre-se V. Ex• de que a
Amazônia contribuiu com a borracha, o que poucos
lembram, e a História não registrou mas haverá de regis~
trar:. não fosse a borracha brasileira, em es_pecial da
Amazônia, os Aliados não teriam alcançado êxito na
Guerra de 39f 45, porque os seringueiros do Oriente estavam bloqueados e sem borracha não teríamos avião nem
caminhão. Foi a Amazônia que salvou, mobilizando os
seringais repentinamente, para que se produzisse borracha porque os seringais estavam adoÍ'mecidos diante do
preço com que concorriam os seringais do oriente, uma
vez que o seringal plantado pode concorrer com o seringal selvagem.

s:
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O Sr. Dias Macedo- Nobre Senador, a importação
de borracha até o momento só era permitida depois que
o importador provasse que havia adquirido a sua cota
nacional. Dessa forma, toda a produção nacional tinha
consumo e a SUDHEVEA parece que é o órgão controlador, fiscalizador dessa venda. De modo que gostaria de
saber o que a SUDHEVEA tem feito, realmente, para
contribuir com os novos plantios. A borracha do sistema
primitivo tornou-se an~econômic?, ()_ s_istema do antigo
seringal, o seringueiro ã procura d"as seringuriirãs, como
ocorria no início do século, hoje está superada. Por isso,
o seringueiro abandonou o campo e foi morar em Ma~
naus e outras regiões. Hoje, a borracha é econômica
plantada de forma organizada, como vi na sua terra, no
Acre, uma plantação nova de borracha onde era feito um
enxerto com três variedades diferentes: uma que tivesse
resistência às doenças; outra parte para dar um caule altamente produtivo e, finalmente, a folhagem de outra
procedência, formando uma ãrvore com três secções,
quer dizer, um serviço altamente técnico, um serviço da
:melhor qualidade. Não estou criticando; estou querendo
me ilustrar. O que a SUDHEVEA tem feito em favor
dessas plantações novas?

O SR. JORGE KALUME- Eu direL
A SUDHEVEA tem prestado relevantes serviços
como órgão técnico. Ela começa a asistir ao interessado
desde a hora em que lhe dá o financiamento, através do
Banco da Amazônia. E dã assistência técnica, exatamente para evítar o parasita, o mal das folhas e outras
doenças que atacam a seringueira quando ela sai do seu
habitat, e tem dado b_ons resultados. Não tenho os dados
aqui, mas creio que com a assistência da SUDHEVEA
foram plantados mais de 200 mil hectares de seringueiras, e se continuasse nesse ritmo, dentro de poucos anos
o Brasil ficará auto-suficiente, ficaria livre dessa dependência da bOrracha do Oriente, quando somos obrigados
a importar, exaurindo as nossas divisas, de que o Brasil
tanto necessita.
Creio que a SUDHEVEA é um órgão tão útil quanto
a CEPLAC, tão útil quando o IBC, tão ótil quanto o Instituto do Ãlcool e do Açúcar, tão útil quanto o Instituto
do SaL
O Sr. Dias Macedo -

Muito obrigado.

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente e Srs. Senadores, interrompi __Jigeiramente o meu discurso, para
ter a honra de ouvir o nobre Senador pelo Cearâ, estimado Colega que vem desde a Câmara, a qual, nesse nosso
debate muito contribuiu para ilustrar mais a defesa que
estamos fazendo da SUDHEVEA.
7. O mínimo que se pode classificar tal política,
do ponto de vista dos interesSes iúaCíonais, é-âe íngenua e comodista, para não dizer incompetente, pois,
para evitar os trabalhosos caminhos da prestação de
assistência ao produtor do País, recorre ao simples e
sumãrio mecanismo da liberação de guias de importação, C'?f!l egquecimento de q!Je, além do impHcito
____d~_e._stím_y)g para a produção nacional, o pagamento
em dólar dessas importações irâ fatalmente onerar,
mais ainda, o balanço de pagamentos.
8. Obriga-nos denunciar que -essa Portaria marcará o retorno de uma situação vencida em passado
recente, pela própria atuação desse Ministério,
quando tinha à sua frente um conterrâneo do Presidente Tancredo Neves, mineiro como V. Ex•, que
conseguiu vencer o abandono que existia nos seringais da Amazônia, fazendo crescer ali novo alento,
mobilizando a todos n1,1ma campanha para atingirmos produção auto-suficiente, elevando a qualidade
de nosso produto, melhorando as condições de trabalho nos seringais, gerando novos empregos, aumentando a arrecadação dos municípios, mínorando problemas sociais graves, consolidando, enfim,
no Brasil, uma crença na Heveicultura, que fatalmente ruirá por terra com o calamitoso desdobramento das medidas preconizadas no documento ministeriaL Bastaria lembrar que a produção de borracha natural cresceu de 25 mil toneladas em 1979
para 40 mil toneladas em 1985, e para este ano as estimativas otimistas não arriscam o registro de no
mãxímo 30 mil toneladas, para fazer face a uma demanda interna superior a I00 mil toneladas dessa
matéria-prima.
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9.

Denunciamos igualmente que "autorizar

plantio de culturas anuais e perenes em consórcio
com a seringueira" - uma solitária preocupação
com a produção nacíonal revelada no documentonada tem a ver com o problema da conveniênCia oünão da desativaÇão da Superintendência da Borra-

cha e, muito menos ainda, representa "medidas de
mercado", como estâ declarado na Portaria, e nem
poderia ser objeto desse tipo de decisão miniSterial
sumária, me-recendo, ao contrârio, tratamento a
nível técnico, por órgãos especializados existentes
no âmbito da própria administração pública.
lO. Melhor que pensar-se no "consorciamento", dever-se-iam manter os finanCfa-mentos à seringueira, com a liberação de parcelas de contratos já
pactuados para essa finalidade em épocas oportunas, sob pena de não haver mais seringueira nenhuma para consorciar com outras culturas.
11. A decisão em causa coloca em xeque os
polLticos da região, independentemente de partidos
ou ideologias, porque, afinal, trata-se de definir os
destinos··de suas bases de atuação, razão por que
preferimos continuar acreditando no espírito patriótico de V. Ex•, no sentido de que tais providências não sejam efetivadas, nos termos em que se colocaram, com prejuízos económicos, políticos e sociais verdadeiramente incalculáveis, que se estenderão por várias geraçõ·es de amazônidas e de brasileir os.
Cordiais saudações, - Senador AUevir Leal Cid Sampaio- Hélio Gueiros- Alércio Dias- Josué- A.M.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;- quero dizer, lembre-;e
o Senhor Ministro que "só é pr6prió dos deuses não er~
rar", por isso apelamos para que o Ministro Castelo
Branco reconsidere os itens·-osre"iiSiVi:is ·e- prejudiciais à
SUDHEVEA como tradicTOllitflnSfrllffiento jurídico defensor da borracha brasileira, da qual a Aniazônía é a
maior produtora.
Mui to obrigado. (Mui to bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 30, de 198_3, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, qUe'-.-dispõe sobre o direito do assinante à transferência do telefone nos lugares onde
o serviço é explorado por mais de uma empresa, nas
condições que especifica", tendo
PARECERES, sob n<:>s 509 e 510, de 1985, das
Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E- o seguinte o projetO aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 30, de I983
Dispõe sobre o direito do assinante à transferência do telefone nos lugares onde o serviço é explorado
por mais de uma empresa, nas condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 Nas unidades da Federação em que a concessão dos serviços de_t_eJeJone haja sido deferida a mais
de uma empresa, aos -assinantes é assegurado o direito à
transferência nos casos de mudança de residência, ainda
que essa se faça para local de atuação de companhia diferente.
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Art. 2<:> A diferença de preço entre o telefone antigo
e o da noVã" risidência re.<:o[ver-se-á medhinte crêdito em
favor da empresa concessionária ou do proprietário,
conforme o caso, permitido o pagamento em ações da
concessionária quando o crédito favorecer o assinante.
Art. 3<:> O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do prazo de noventa (90) dias.
Art. 4<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR.

PRESID~NTE

(Nivaldo Machado) -Item 2:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 59, de 1983, de autoria do Senador
Mário Maia, que altera a Lei n9 1.950, de l4 de junho de 1982, que isenta do Empasto de Renda osganhos auferidos por pessoas fisicas em operações
com imóveis, estimula- a -capitalização das pessoas
jurídicas, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 495 e 496, de 1985, das
Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Finanças, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E- o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 59, de 1983
Altera a Lei n" 1.950, de 14 de julho de 1982, que
i_senta _do Imposto de Renda os ganhos auferidos por
pessoas físicas em operações com imóveis, estimula a
capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> São revogados os incisos III e IV do art. !9
do Decreto-lei n" 1.950, de 14 de julho de 1982.
Art. 2<:> OArt.29doDecreto-Jein9!,950,de14dejulho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescida de dois parágrafos, passando o parágrafo único a constituir o § 39
"Art. 29 A isenção prevista no art. !9 poderâ
ser aplicada às vendas de imóveis à pessoa jurídica
que tenha como ativídade principal, loteamento, inCorporação e construção de imóvefs, e Cujos atas
constitutivos tenham sido arquivados no registro de
comércio em data anterior à da publicação deste
Decreto-lei."
§ !9 A pessoa jurídica de que trata este artigo terâ o
prazo de 120 dias para processar a inscrição de projetas
de construção nos órgãos competentes.
§ 29 Incumbe, ainda, à pessoa jurídica recolher o imposto que a pessoa fisica deixou de processar, no caso de
inobservância do disposto neste artigo.
Art. _3<:> São revogados o art. li e seu parâgrafo único do Decreto-lei n9 1.950, de 14 de julho de 1982.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 !52, de 1983, de autoria do Senador
Itamar Franco, que concede aposentadoria especial
aos que tenham sofrido restrição ao livre exercício
de atividade profissi.onal em decorrência dos Atas
Institucionais, Complementares e Legislação Correlata, tendo
PARECERES, sob n9s 24 a 27, de 1985, das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade; e
-de Segurança Nacional, de Legislação Social e
de Finanças, favoráveis.
Em discussão o projeto, em segundo turno. {Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

E- o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 152, de 1983
Concede aposentadoria especial aos que tenham
sofrido restrição ao livre exercício de atividade profissional em decorrência dos Atos Institucionais Complementares e legislação correlata.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo J<:> Os Militares da Força Aérea Brasileira, aee aeroviârios impossibilitados de obter a concessão de licença de vôo, a n::validação do certificado de
habilitação ou que tenham sofrido qualquer outra restrição ao livre exercício da atividade profissional em virtude de terem sido atingidos por atas institucionais,
complementares ou legislação correlata, ficam habilitados a requerer aposentadoria especial na forma da presente Lei.
Parágrafo único. ê permitida a acumulação dos proventos da reforma militar com a aposentadoria de que
trata a presente Lei.
Artigo 2<:> Contar-se-á em dobro o período de trabalho efetivamente exercido entre 19 de junho de 1964 e a
entrada em vigor da Portaria do Ministério da Aeronáutica nl' 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 31' O valor da aposentadoria serâ, em todos
os casos e independentemente do montante das contribuições_ efetuadas, de trinta vezes o maior salário minimo vigente no País.
Artigo 49 Os interessados requererão diretamente à
instituição previdenciária a que estejam vinculados os
beneficias decorrentes desta Lei.
Artigo 59 As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão à conta das dotações do Orçamento Geral
da União para o corrente exercício.
ArtigO 61' O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 15 (quinze) dias.
Artigo 79 São revogadas as disposições em contrário.
ron~lltas

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Estã esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A valorização do magistério se apresenta, indiscutivelmente, no contexto global dos problemas educacionais
que o Brasil tem de enfrentar e resolver, a curto prazo,
como pré-condição e fator decisivo para o êxitO dos programas e projetas vinculados à universalização da educação básica que o Ministério da Educação, na fecunda e
dinâmica gestão do Senhor Jorge Bornhausen vem desenvolvendo.
Na verdade, o que está em jogo é a boa qualificação
do ensino, principalmente aos níveis do 19 e 29 grausponto de partida para o desenvolvimento educativo, cultural, científico e tecnológica· do país.
Ninguém ignora que os resultados positivos, os níveis
de eficiência e a produtividade do ensino pressupõem a
atuaçào convergente de múltiplos fatores, dentre os
quais-· convém destacar a decisiva contribuição dos prédios e instalações escolares, os materiais didáticos, os recursos financeiros e tecnológicos, a supervisão pedagógica e a administração escolar.
Acima, contudo, de todos esses fatores avulta o desempenho do elemento humano, a decisiva atuação do
professor, cuja missão se confunde com a formação da
Sociedade, plasmando destarte, a partir das escolas do 19
e 29 graus, o próprio destino da nacionalidade.
Uma correta avaliação dos aludidos problemas- que
se entrelaçam e convergem para a consecução dos objetivos priofitários da valorização do magistério, - coritribui para justificar a divulgação de uma valiosa e oportu-.
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na pesquisa do Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino de I~> e 2<~ graus, sobre "O Professor
Municipal de I'i' Grau no Brasil".
Trata-se de um documento que deve ser lido com a
mã:'l.ima atenção, pela seriedade e realismo dos conceitos, informações e propo~tas contidas no seu bojo, merecendo aplausos os esforços efetuados pelo Secretário de
Ensino de {9 e 2<? graus e pelo Secretário-Geral do Ministério da Educaqão, os professores Júlio Fernando Pessoa
Correia e Afoísio de GuimarãeS Sotero, os quaiS Iogiaram realizar uma pesquisa de excepcional categoria técnica e indiscutível destinação de utilidade.
De fato "O Professor Municipal de l~' Grau no Brasil"
representa uma esplêndida contribuição no-sentido de
valorizar, dignificar e melhorar o desempenho dos professores municipais que atuam no ensino "de 19 grauuma vasta categoria de abnegados profissionais que,
eram, em 1983, em todo_o País, 295.682- número que
aumenta de ano para ano - e são os responsáveis pelo
atendimento de 7.663.491 crianças, ou seJa, 329 da matrícula total.
O magnifiCo trabalho organizado e recém-publicado
pelos professores Júlio Fernandes Pessoa Correia e Aloísio de Guimarães Sotero, além de reagir contra o aviltamento do status social da carreira docente, muito contribuirã para que sejam equacionados os problemas da
sobrevivência condigna da categoria, em termos__de melhoria dos salârios e das condições de trabalho do professorado.
Felicito o Ministro Jorge Bornhausen pela patriótica
iniciativa da divulgação do aludido documento e
congratulo-me, ao ensejo, com os professores do ensino
do 19 grau que, em todas as escolas primárias disseminadas no territóriO" nacional, trabalham com o- mais acendrado patriotisrilo e dedicação pelo desenvolvimento
educacional da Nação brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vencendo as "dificuldades do tempo e do meio", que
obstaculizaram, sem êxito, sua vocação de educador, tomou posse no cargo de membro do Conselho Federal de
Educação, após ••quase meí_o século de dedicação exclusiva à causa do ensino", o Professor Felipe Tiago Gomes.
, Em seu discurso perante "o maior colégio de educadores brasileiros", na concorrida solenidade realizada no
dia 19 de setembro pretéritO,- esSe nõtável e dedicado
mestre, com palavras que refletiram sincera humildade,
confessou publicamente que chegava à elevada função
para "ouvir os sábios âo meu mundo e do meu tempo e
aprender com eles aquilo que a vída ainda não me ensinou".
Insistiu que, alçado ao meio dos demais Consefheiros,
animava-o tão-somente "a vontade de ajudar", como
"único talento deste lavrador no longínquo Picuí, no
pobre Seridó paraibano". "Vontade de ajudar é, pois, o
maior dote de quem não tem maiores atributos" - afirmou o eminente Professor, "egresso da histórica Facul:
dade de Direito do Recife, e jâ tendo perdido os calos
que a enxada faz nas mão",
"Sempre ajudar. Ajudar sempre", prosseguiu,
valendo-me do ideal que comumente anima e irmana os
mais fracos, na sua caminhada solidãria. "A}Uàir pelo
dever", patrioticamente exercitado, de construir escolas
e peregrinar pelos qu::itro cantos do País, disseminando
ensinamentos, e "ajudar pelo exercício da cidadania",
que a todos torna responsãveis pelas soluções demandadas pelos problemas brasileiros e pela sorte da própria
Nação.
"Ajudar pelo amor, que justifica o homeiU- pt!i-ante o
seu semelhante e faz prova da existência de Deus", como
é exigido na "construção de uma nova ordem para o
mundo", ou .. ajudar pelo simples prazer- e isto basta
-pois o prazer é fonte da felicidade, e a felicidade estimula a vida".
"Foi ajudB.nOOn-- enfatizou- "qUe descobri o pacto
de geração espontânea que envolve a dádiva, o doador e
o favorecido~ Eu sempre recebi maior dádiva do que dei
e nem sequer mereci. Inclusive, a dádiva de falar~vos nes-
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ta hora - vós que me cobris das atenções que não con..
quistei pelos méritos com que as conquistastes."
Dirigindo~se, com essa tónica, aos seus pares, o Pro·
fessor Felipe Tiago Gomes, na verdade negava-se a ex~
por uma folha de altos serviços prestados à Nação, ocul~
tando, portanto, da ilustre e atenta platéia, a grande rol
de seus conhecimentos, virtudes e. serviços no campo
educacional, que necessariamente o colocam, por exclu~
sivo mérito, ao nível daqueles que são hoje os seus com~
panheiros de trabalho no Conselho Federal de Edu~
caç_ão.
PilSso a ler, para que conste do registro perpétuo dos
Anais da Casa, a íntegra do aplaudido pronunciamento:

divíduos, mas com a qual estamos todos comprometidos como espécie.
Ajudar pelo simples prazer, e isto basta - a
grande recompensa da vida é o prazer, pois o prazer
é fonte da felicidade, e a felicidade estimula a vida.
Alonga a vida. Explica a vida.
Foi ajudando que eu descobri o pacto de geração
espontânea que envolve a dádiva, o doador e o favorecido. Eu sempre recebi maior dádiva do que dei e
nem sequer mereci. Inclusive, a dâdiva de falar-vos
nesta hora - vós que me cobris das atenções que
não consquistei pelos mesmos méritos com que as
conquistastes.
O contrato social de ajuda mútua entre todos os
cidadãos é a base substancial da nação. A ficção
jurídica há de ceder à realidade fática superveniente, pela qual, com a qual ou sem a qual os povos são
fortes ou desenvolvidos ou subdesenvolvidos.

Se é verdade que "as coisas devem caber àqueles
que sabem saber melhor", segundo a apreciação de
Brecht, certamente não haveria muita razão para eu
me sentar ao vosso lado.
Este egrégio Conselho, de tão Vasta e riCa tradição cultural, tão imponente pelos seus fins e tão
seleti vo quanto aos seus pares, é o maior colégio de
educadores brasileiros, entre oS quais agora me incluo pela força de ato emanado do poder público e
que não leva em consideração o pressuposto do talento individual presente na indicaçãO de cada um
de vós.
Neste quase meio século de dedicação exclusiva à
causa do ensino, abstraindo as lições proferidas pela
própria vida, quando os anos, embora vorazes, ainda_não me dobram a espinha, mas deixam as mais
variadas marcas de coexistência, eis que chego à
vossa câtedra. Trago comigo o título inusitado de
mestre e a pretensão de não ser nada mais do que
um simples aluno - vosso aluno.
As dificuldades de ler, por exemplo, que refletem
mais um avanço do tempo sobre mim, a serem vencidas pela correção cirórgica iminente, redobram as
minhas atenções para as discussões plenârias do
Conselho, nas quais desejo cumprir o último exercício escolar de estudante sexagenãrio: o de ouvir os
sâbi()~ d9 meu mundo e do meu tempo e aprender
com eles aquilo que a vida ainda não me ensinou.
Mas, senhores conselheiros, se a natureza de
Deus, que me tem sido demasiado pródiga em matéria de felicidade, inclusive a de poder, agora, privar de vossa convivência, nunCa me possibilitou ultrapassar deficiênc!as n~tórias, haverá de me permitir supri-las com a vontade de ajudar- o único talento deste lavrador nascido no longínquo Picuí, no
pobre Serídó paraibano.
Egresso da histórica Faculdade de Direito do Recife, e jã tendo perdido os calos que a enxada faz nas
mãos, ainda não me libertei dos calos psicológicos
da seca, e nem consegui ser doutor de Letras e de
Leis.
Vontade de ajudar ê, pois, o maior dote de quem
não tem maiores atributos, t o ónico capaz de me
fazer rogar a vossa tolerância, enssa convivência
longa, qu~ me farâ acrescer dívidas que jã tenho
para com mitos dos que se acham aqui, dentre os
quais esta figura extraordinâria de educador, jornalista e homem público que é Arnaldo Niskier.
Sempre ajudar. Ajudar sempre
Ajudar pela força do idealismo, que me fez engrossar fileiras com os mais fracos, desde os primeiros anos da juventude.
Ajudar pela solidariedade humana, que carrega a
lição mais elementar da criação: os homens são
iguais. Paradoxalmente, os própriOs homens teiM
mam em se diferenciar.
Se me fosse dado indagar- Sobre as diferenças
eventuais e artificiais entre os homens, me ocoi-reria
a idéia de que o homem é a criação imperfeita na
medida em que se insurge contra a sua própria origem.
. Ajudar pelo dever patriótico, que me transformou em construtor de escolas e peregrino dos quatro cantos do Brasil.
Ajudar pelo ex.ercício da cidadania, que nos obriga em relação aos problemas brasileiros e nos torna
responsâveis pela sorte da Nação.
Ajudar pelo amor, que justifica o homem perante
o seu. semelhante e faz prova da existência de Deus.
Ajudar pela construção de uma nova ordem para
o mundo, sobre a qual pouco decidimos como in-

Senhores Conselheiros,
Nas minhas andanças pelo Brasil pude recolher
um punhado de lições desta gente simples e boa de
nossa terra. Talvez seja o que de melhor possa oferecer a esta Casa.
Só posso trazer como contribuição vâlida a este
Conselho, aquilo que a vida me proporcionou.
Nunca fui um teórico da educação, nem um planejador. Se tivesse me detido nessa tarefa, nenhuma
escola teria nascido pelas minhas mãos.
Trago-vos uma educação que nos leve ao viver,
. reforça?o e amparado na alegria do con~iv~r;
Trago7v0s uma edüCação p-ara a vocação natural
do homem, o ser social, antítese da formação egoísta para a competição;
Trago-vos uma educação cooperativa, associativa, aglutinadora e integradora da sociedade, que
evidencie a cada momento que os bens que Deus
nos legou devem ter uma exploração que respeite a
um só tempo as leís da natureza e o maior interesse
social;
Trago-vos a lágrima comovida do prefeito de
Maracanaú, no Cearã, quando me saudava e me recebia na semana passada como hóspede oficial de
seu município;
Trago-vos o soluço compungente da servente de
nossa escola em Carabuçu, Estado do Rio de Janeiro, que vendo sua filha formar-se para o magistério,
nos respondia com um abraço generoso e os olhos
cheios de lágrimas;
Trago-vos-muitos retalhos de boa vontade de homens e mulheres que fizeram a grandeza do Movimento Cenecista neste País;
. _Trago-vos o testemunho do companheiro Mil*
ton, no Ceará, que ao inaugurar o prédio da CNEC
informava à comunidade que aquele era o seu 13' filho, tal o carinho e o amor que devotava àquela
obra;
Trago-vos a palavra daquela simples, mas generosa mulher, do povo de Paranã, Goiás, que vendo
o auditório oferecendo bois e outras prendas para a
construção da escola dizia: .. Eu só tenho oÍci:recerJhes as minhas mãos que poderão lavar gratuitamente as roupas dos professores";
Trago-vos a lembrança daquele saudoso companheiro de Juparanã- RJ, que hipotecou a sua própria casa para que o prédio da escola pudesse ser
acabado;
Trago-vos o exemplo daquele prefeito de Brusque, em Santa Catarina, que se misturou com os
operários e pegou na colher de pedreiro para ajudar
a levantar as paredes da escola;
Trago-vos a lembrança do padre José de Avelar,
que viajava durante a noite para o Rio na "mariafumaça" e voltava na noite seguinte com a felicida~
de nos olhos que enfeitava as faces de um santo,
porque havia conseguido mais ajuda para educar a
juventude de Mariana;
Trago-vos as lembranças dos primeiros companheiros que carregavam na cabeça, tarde da noite,
após os espetãculos, quando os bondes já não corriam sobre os trilhos, o material das peças de teatro
apresentado no subúrbio do Recife, numa espécie
de marcha triunfal em busca de melhores dias para
o futuro deste País;
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Trago-vos, ainda, a lembrança daquela noite mal
dormida na cidade de Moreno por falta de acomodação e de transporte que nos pudesse trazer de volta ao Recife;
Trago-vos a gener-osidade de todos aqueles que
passaram pelo nosso movimento sem esmorecer
mas que desapareceram por força do destino;
TragO-vOS a-dedicação e o carinho de milhares de
professores que são o que de melhor existe na alma
cívica do povo brasileiro;
Trago-vos a força vigorosa de uma filosofia de
educação comunitãria exercida em toda a sua pteil.itude em 43 anos de trabalho, combatida e tida como
proposta subversiva;
Trago-vos o exemplo cívico do Almirante Benjamim Sodré, criador do escotismo no Brasil e que,
com sua esposa, dona Alzira Sodré, ambos com
mais de 80 anos, visitãram todos os Estados da Federação, levando estímulo às Comunidades Cenecistas;
Finalmente, trago-vos o sorriso de milhares de
crianças humild"es deste País, beneficiadas pela nossa escola e a alegria de milhares de brasileiros que
hoje, vitoriosos, ocupam posições de destaque na
vida política, econômica e social deste País e cujos
primeiros passos foram dados na Escola Cenecista.
Nada mais vos tenho para oferecer a não ser a
certeza de que esta terra brasileira é piódiga em homens e mulheres extraordinários que estão sempre
dispostos a dar_o_ melhor de si para a construção do
bem comum.
Meus Senhores.
43 anos. Quase meio sêculo depois.
43 anos em 65 de vida. Sou contemporâneo do
século que ~e finda provavelmente comigo. Se Deus
aturar ainda a minha teimosia, vou sepultâ-lo sob os
olhos livres de cataratas. Se não aturar, seja feita a
sua vontade, porque, afinal, os séculos se renovam e
eu só fui jovem para acompanhar um deles.
Jã sofri várias tentativas de abandono pela sorte.
Ela inda não se cansou de mim, talvez porque não
lhe sou muito exigente e, atê pelo contrário, lhe sou
muito agradecido pela longa travessia que tem feit'O
ao meu lado.
Não a perdi porque, enquanto depender de mim
mesmo, faço questão de não soltá-la. Prendo-a por
conveniência e por medo. A conveniência de viver
bem com ela. E o medo de viver mal ou nem sequer
sem ela. Não lhe peço nada, mas não abro mão de
sua companhia.
Por algumas vezes, quando a sorte distraída e escorregadiamente fez pouco caso da minha existência, a vida escapou-me pelos dedos. Mas eu a puxei
pela manga e fiz-me de chateado, e ela retornou
para onde, aliás, nunca deveria .ter saído. Cativo-a
por essa lealdade compulsória.
Teria sido a sorte a minha grande aliada para
chegar atê vós? Certamente. Algumas vezes ela se
confunde comigo, e noutras ela está acima de mim.
Chego a vós pela indicação desse amigo de horas
difíceis, Excepcional político e administrador, que é
Jorge Bornhausen, a quem devo muito pelo estímulo à cruzada de ensino que criei à guisa de Dom Quixote.
Chego a vós pelas mãos de José Ribamar, a quem
conheci quando ainda não lhe pesavam sobre os
ombros as responsabilidades do sobrenome Sarney
- o jovem idealista do Maranhão, que lecionava de
graça nas escolas que fundei ao lado da grande missionária cenecista, Aricéia Mo reira Lima.
43 anos depois. Quase meio século.
Jã tão distante do tempo e ainda tão perto de
mim aqueles dias de 1943, quando, ao lado de companheiros inesquecíveís, fundamos o GinásiO Castro Alves, no Recife, que seria o embrião da campanha do ginasiano pobre, mais tarde campanha de
educandários gratuitos, e hoje Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade.
Eramos estudantes pobres, beneficiários do teta e
dos côinodos da casa do estudante, onde sobrava
idealismo e faltava em tudo mais quanto necesSário
fosse ter.
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Pouco a pouco, como quem não pressente que a
vida passa, fui daildo asas aos meus sonhos, e cheguei a um ponto em que esses sonhos já não me pertencem. Sou hoje infinitamente menor e menos importante do que meus próprios sonhos, até porque
eles habitam outros seres, outras cabeças, outros corações.
Construí quase duas mil escolas? Não importa.
Construí milhares de amigos, sem os quais meus sonhos estariam mortos.
Nesta hora, em que recebo honra tão singular.
volto-me para os verdadeiros donos dela. Seria enfadonho citá-los nominalmente. Seria grave injustiça esquecê-los. Seria enorme alegria poder lembrálos.
Quantos estejam agora aqui presentes, quantos
estejam em nossas escolas, quantos gozem do recesso do lar, quantos alcancem as mais destacadas
funções públicas ou as mais simples profissões dignas, e até mesmo quantos e felizmente poucos desassistidos pela sorte, tenham contribuído para que a
nossa cruzada chegasse a tanto, rendo, agora, humildemente, a emoção sincera da minha gratidão.
Ou melhor, devolvo a honra que me fizeram conquistar.
Hoje são cerca de 1.300 escolas, com mais de 700
prédios construídos pelas próprias comunidades.
Aproximadamente 25 mil professores, e nada menos
que 500 mil alunos matriculados, afora trabalhadores diversos, presentes em todos os estados da Federação.
Sirvo-me disso tudo apenas para proclamar que a
vida, não obstante dura, é providencial. A CNEC
me convenceu de que o grande compromisso da
vida é com o próximo.
Maria Gomes, minha única irmã, que fez -de crochê a primeira bandeira da nossa campanha, e que
enveredou pelos meus caminhos e palmilhou meus
passos, deu-me esta lição magistral: a obra do bem
comum passa pela fraternidade, e dura mais do que
quem a faz.
Muitos dos nossos companheiros não vivem mais
para assistir a esta grande homenagem que se pratica em louvor deles. Resta-me a consciência de que
os represento agora, e de que o faço movido pelo
sentimento de irmandade que nos tornou inseparáveis.
Talvez seja melhor parar por aqui. Um coração
humano será tanto mais resistente quanto menos
compromisso tiver para com as coisas e os seres que
o cativam. O meu já se fragilizou, faz tempo.
Não tenho o direito de dar ao Di-. Luciano Vieira
as preocupações que o seu próprio coração não lhe
dá. A sua dedicação, o seu afeto, a sua mão benfazeja e quase santa já me devolveram a vida num daqueles instantes em que puxei a sorte pela manga e
com ela me entreguei a ele. Ê o meu anjo-da-guarda,
a quem o cenecismo alcançou ainda com tempo de
me causar a grande felicidade de tê~lo ao meu lado
- e recorro sempre a ele para que isso dure muito.
A vida e a CN EC, que me permitli-am t8ntas
honrarais, tem-me feito surpresas agradáveis. Ainda
recentemente, como que para convencer-me de que,
eventualmente, eu fiz alguma coisa pelo país,
juntou-se a nós, como aguerrida vohintárfa, esta
mulher exemplar, mãe primorosa, esposa dedicada,
missionária da nova república, esperança de milhões de brasileiros pobres: Dona Marly Sarney.
Se a José Ribamar eu não pude pagar nunca as
aulas que deu aos estudantes pobres do seu estado
pelas quais ele hoje está recebendo do povo brasilei~
ro; a Dona Marly eu pretendo pagar simbolicamente: dou-lhe a honra deste cargo, hipoteco-lhe a minha própria honra pelo que possa fazer por aqueles
que nem sabem avaliar o que representa este conselho, mas que podem auferir vantagens do trabalho
aqui desenvolvido.
Senhores CÔnselheiros.

Eu que andei tanto a pé para alcançar a primeira
escola, que tanto viajei para completar os estudos,alcancei terras distantes levado em navio do Ita do
Norte - o Itanajé - em companhia de pobres mu-

lheres e de homens bons e modestos, que dormiam
em redes, embalados pelas ondas do mar e pelos barulhentos papagaios que soltavam piadas inconvenientes, que me contrapus ao desânimo para não me
deixar vencer pelas dificuldades do tempo e do
meio, tornei-me um renitente na luta pelo ensino comu!litário e gratuito, pela educação dos pobres.
Coincidência feliz: aqui não estarei só.
Muito obrigado."
Era o·que tinha a dizer, Sr.

Presidente~(Muito

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 287, de 1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos a latifúndios, tendo
PARECERES, sob n9s 801 e 802, de 1984, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorâvel.
2
DiScussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 72, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo na Lei n9 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna,
tendo
PARECERES, sob n9s 734 e 735, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável.

3
MA TERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n9 88, e 1985- Complementar, de autoria do Senador Lenoir Vargas, que introduz
alteração na Lei Complementar. n9 25, de 2 de julho de
1975, que_ "estabelece critério e limites pãra a fixação da
remuneração de vereadores".
O SR. PRESIDENTE (Nivaldc· Machado)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 18 minutos.)

ATA DE COMISSÃO
COMISSAO DE FINANÇAS
11• Reunião, realizada aos 18 de setembro de 1986,
Extraordinária, destinada à eleição do Presidente
da Comissão de Finanças
Às dez horas do dia 18 de setembro de 1986, na Sala de
Reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho,
reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Finanças.
A presente reunião destina~se à eleição do Presidente da
Comissão, em virtude de Sua Excelência, o Senhor Senador Lomanto Júnior ter deixado de pertencer à agremiação do Partido Dcmocrâtico Social e ter-se filiado ao
Partido da Frente Liberal. Comparecem os Senhores Senadores Carlos Lyra, Vice-Presidente; Jorge Kalume,
Octávio Cardoso, Maurício Leite, José Urbano, Akl.or
Coutinho, Ctd Sampaio, Amir Gaudêncio e Afonso Sanw
cho. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Marcelo Miranda, Martins Filho,
João Calmon, Roberto Campos, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Américo de Souza e Albano Franco. Havendo número regimental, o Senhor Senador Carlos Lyra,
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Vice-Prcsidente, no excrcJCIO da Presidência, declara
abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir
passa-se à eleição do Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Vice-Presidente convida para funcionar como escrutinador o Senhor Sena-
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dor Jorge Kalume. Procedida a votação, o Senhor Senador Carlos Lyra anuncia o seguinte resultado: Senador

Maurício Leite, com nove votos, sendo proclamado eleito para ocupar a Presidência da Comissão. Ocupando a
Presidência da Comissão, o Senhor Senador Maurício
Leite agradece a seus Pares a distinção com que foi hon-
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rado para exercer tão digniftcante cargo. Nada niais havendo a tratar, encerra-se a. presente Reunião e, para
constar, eu, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata, a qual, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
presentes.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO N• 171, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 50.526,41 OTN.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 22-8~86, nó ãn. I• da resolução, na página 2991,
Onde se lê:
... Resolução n• 140, de 2 de dezembro de 1985, ...
Leia-se:
... Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ...

RESOLUÇÃO N• 179, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaçu (GO), a contratar operação de crédito no valor de Cz$
823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos).
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 22-8-86, na página 2993, na ementa da resolução,
Onde se lê:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, ...
Leia-se:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaçu (00) ...
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e· eu, José Fragelli, Presí-.
dente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 277, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a coniratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 412.200,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.

Arl. I• E o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados a 412.200,00 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 abastecimento d'água no interior do Estado - Bloco V.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1986. - Senador.José Fragelli, Presidente.
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS
Oiretor~Geral

do Senado Federal
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JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo

JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo

'

MÁRIO t~SAR PINHEIRO MAIA
Diretor Industrial

'PEDRO ALVES RIBEIRO
Diretor Adjunto

Anual

Cz$ 92,00

Semestral

Cz$ 46,00
Exemplar Avulso, Cz$ O, 17
Tiragem:

2.200 exemplares.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 278, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, a contratar operacão de cré-

dito no valor de Cz$ 133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito cruzados e treze centavos).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, 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$ 133.028,13 (cento e
trinta e três mil, vinte e oito cruzados e treze centavos), correspondente a 2.489,42 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Naciona)
- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à execução de obras de
infra-estrutura urbana, 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, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 279, DE.l986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, e01 cruzados, a 20.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I o É a Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a·20.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada a
obras de infra-estrutura urbana, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 280, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 941.109,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor
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correspondente, em cruzados, a 941.109,00 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 presídios regionais, no
Estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 281, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 261.349,29 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 261.349,29 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
Central de Abastecimento, no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 282, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão, a elevar em Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1• É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos no
inciso III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito no valor de Cz$ 72.872.615,20 (setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quinze cruzados e vinte centavos), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, destinado à implantação e melhoria de rodovias vicinais, 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, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 283, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 871.892,61 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN ..
Art. 1• É o Governo do Estado do Acre, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 871.892,61 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 Hospital Geral, no Estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 284, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 29.839,49 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contra-

3400 . Quihli-feirã· 15

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIÓNÁÍ:(SeÇão IÍ)

Setembro de 1986

tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 29.&39,49 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 postos de saúde, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 285, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito, no valor
correspondente, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada 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 61.795,97 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, construção de um prédio para administração e apoio aos trabalhadores do aterro sanitário
e reforma do prédio onde funciona a administração do Departamento de Limpeza Pública, no Município.
Art. 2• Esta resolução -entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 286, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito, no valor
correspondente, em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I • É a Prefeitura Municipal de Teresiha, Estado do Pia ui, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, alterada 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 115.677,39 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 ampliação do Sistema Básico de Saúde, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de setembro de 1986. - Senador José Fligeíli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 287, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor

correspondente, em cruzados, a 458._640,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de
outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor cor~espondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do Tesouro N acionill ~ ÓTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de
sistema de drenagem, no Município.

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de setembro 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,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 288, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de CzS 488.781,74 (quatrocentos e oitenta euito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro
centavos).
Art. I• É a Prefeitura Muriícípal de Erva! Velho, Estado de Santa Catarina, 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$ 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro centavos), correspondente a 9.146,81 Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional-, QRTN, considerado valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em setembro de
1985, junto à Caíxã~ Econôrriíca-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, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

o

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 289, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no va-

lor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II
de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 58.020,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa
Ecollômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de ambulatório geral, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data~ de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, pr-omulgo a seguinte

RESOLUÇÃO-N• 290, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Marabã, Estado do Parã, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédifo no valor correspondente, em cruzados, a 44.779,48 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo~de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de
infra-estrutura urbana, no Município.

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 291, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 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 19.999,17 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Ecohômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município.
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Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 292, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40
(duzentos e setenta e seis milhões, no'fecentos e seis mil, cento e seis cruzados e quarenta centavos).
Art. I• É o Governo do Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e quarenta centavos), junto ao Banco do Estado de Goiás S/A, este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação de obras de canalização urbana, em Goiânia, obedecidas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de setembro 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• 293, DE 1986
Altera a Resolução n' 140, de 28 de abril de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
americanos).
Art. I•

O art. I• da Resolução n' 140, de 28 de abril de 1983, passa a vigorar com seguinte redação:

"Art. I' E a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada
à ampliação do sistema viário, construção do terminal rodoviário, implantação do sistema de drenagem, canalização de córregos, implantação do sistema de tróleibus ( 17 km de linhas, garegem, oficina e construção de 10
veículos), além de construção de creches e pré-escolas."
Art. 2•

Esta resolução ·entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. -

Senador José Fragellí, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 294, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.089,63 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada 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 10.089,63 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Económica Federal esta na qualidade de gestora do Fundo de ApÓio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para a coleta e tratamento de lixo no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 24 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 295, de 1986
Auturiza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 75.445,11 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São.Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de li de
outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação
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de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.445,11 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
meios-fios, sarjetas, rede de galerias de água pluviais e elementos de captação, cascalhamento, compacüiÇao e acerto de greide
no Município.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2•

Senado Federal, 24 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Ata da 282tt Sessão, em 24 de setembro de 1986
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência aos Srs. José Fragelli e Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles - Alexandre Costa
-Dias Macedo - Amir Gaudêncio- José UrbanoNivaldo Machado - Luiz Cavalcante - Alaor Coutinho- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira- José Fragelli - Arnor Damiani - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciitmos nossos trabalhos.
O Sr. l~'-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER
N• 1.029, DE 1986
Da Comissão de Redaçiio
Redação final do Projeto de Lei do Senado nll 33,
de 1986.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nll33, de 1986, que acrescenta§ 3~> ao arti-

go 17 do D~reto-lei n' 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão,. 24 de setembro de
1986.- Nivaldo Machado, Presidente- Jorge Kalume,
Relator --Arno D~miani (art. 90 - RI).

ANEXO AO PARECER N• 1.029, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 33,
de 1986, que acrescenta§ 3'? ao artigo 17 do Decretolei n~' 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providên-

Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai_ à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~>
Secretârio.
E lido o seguinte

cias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 17 do Decreto-lei n~' 5, de 4 de abril de
1966, alterado pela Lei nl' 5.480~ de 10 de agosto de 1968,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 17. . ............................. .
§ 311 Para cada navio de longo curso atracado
no cais ou fundeado ao largo, o Comandante, o Armador ou seu representante legal requisitará, obrigatoriamente, o vigia-chefe, o vigia de portaló e o
vigia rondante."
Art. 21' O Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes, no prazo de 90 (noventa) dias, expedirá
nova regulamentação dos serviços de vigilância em na·
vios, por vigias portuários matriculados nas Delegacias
do Trabalho Marítimo, e, de preferência, siitdicalizados,
com a finalidade de ajustá-la às alterações decorrentes
desta Lei.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 219, de 1986
Amplia as funções do Banco da Amazônia S.A.,
como banco comercial múltiplo.

--o -congresso Nacional decreta:
Art. l Q Os arts. 111 e 29 da Lei nll 5.122, de 28 de setenibro de 1966, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 1'? O Banco da Amazônia S.A.,insti·
tuição financeira pública, nos termos do art. 22 da
Lei nQ 4.595, de 31 de dezembro de 1964, tem as seguintes atribuições:
i) exercer as funções de agente financeiro da Superintendência do Desenvolvimento do Centro~
Oeste na Região Amazônica;
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j) exercer as funções de agente -fin3.nceiro dit SUperintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA;
I) exercer na Região Amazónica e Centro-Oeste
as funções de agente financeiro e executar, com "exclusividade, os serviços bancários da Superintendência da Borracha - SUDHEVEA;
Art. 29 -O Banco da Amazônia Sociedade Anônima poderá, ainda, mediante regulamento próprio,
aprovado pelo Banco Central do Brasil:

d) constituir e manter empresas Subsidiáifã.S
para atuar no mercado financeiro, no mercado de
capitais e no mercado de seguros;
e) criar empresas subsidiárias para ãtCllder na
prestação de serviços gráficos, no processamento de
dados, em pesquisas e treinamento de mão-dC-obra,
em arrendamento mercantil, na prestação de assistência--téCnica multidisciplinares e em outros empreendimentos assemelhados."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O presente pi'OjetO àr! 16i tem como fiiialidade a nomeação do- Banco da Amazônia S.A. - BASA, coirio
agente firi~üiCeiro exclusivo da Superintendência do De~
senvolvimento do Centro-Oeste ,:,__ SUDECO, além de
lhe conferir a função de banco- comercial ~últiPio.
A indicação do BASA como agente finanCeiro da SUDECO para a área amazónica objetiva facilitar a alocação de recursos provenientes da SUDAM, SVDECO e
demais órgãos regionais federais para atender àqu~la região.
-- -A coordenação de recursos das mais variadas fontes
por um único órgão permitirá, ao.emJ?résáríO iilVestído_r;
tratar dos mais variados aspectos do seu projeto com o
mesmo agente; dessa forma, dimíiiUi-Se a burocracia, ao
mesmo tempo em que se torna possível maior agilização
na tomada de decisões.
A ampliação da área de atuação do BASA - seguros,
crédito direto, colocação de títulos e valores mobiliários
etc. - tem um caráter complementar às suas novas
funções de agente frnanceiro da SUDECO ao propiciar
toda a sorte de serviços bancários e não bancários aos
seus clientes.
-No mesmo sentido do parágrafo anterior podemos incluir a expansão das suas atribuições como agente financeiro da SUDHEVEA e da SUFRAMA.
A junção das novas atividades atribuídas ao BASA
possibilitará uma maior economicidade aos usuárioS dos
seus serviços, além de propiciar à própria instituição em
tela uma melhor economia de escala, pelo uso mais intenso _de seus fatores de produção.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1986. -Jorge Kalume.
(Às Comissõ~s de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, de Economia e de Frnanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
(Pausa.)
Na sessão ordinária de 22 do corrente, a Presidência
submeteu ao Plenário Os ilOnieS ~áõs S"enaaores Aloysio
Chaves, Amaral Peixoto e Humberto Lucena para comporem a Delegação brasileira à 76• Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Buenos Aires, no período
de 6 a 11 de outubro. Transcorridas duas sessões ordinárias sem que a proposta tenha sido apreciada, por falta
de quorum, a Presidência, no"s termos do art. 45 do Regimento Interno, despachará favoravelmente a indicação.
Ficam os Senhores Senadores autorizados a desempenhar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Encaminhei à consideração da Mesa projeto que passarei a ler na sua totalidade:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 2!9, DE 1986
Amplia as funções do Banco da Amazônia S.A.
como banco comercial múltiplo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os arts. 19 e 29 da Lef n9 5.122, de 28 de setembro de 1966, passam a ter a seguinte redação:

"Art. {9 O Banco da Amazônia S.A., institujçijo fimiilçeiraj.iública, nos termos do ar~. 22.- da
Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, tem as seguintes atribuições:

i) exerçer as funções de agente financeir~ dã. Superintendência ao Desenvolvimento do CentioOeste, na Região Amazônica;
j) exerç~;_r as funções de agente financeiro da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA;
I) exercer na Região Amazônica e centro-ôes'te
as funçÕes de agente financeiro e executar, com ex. clusividade, os serviços bancários da Superintendência da Borracha - SUDHEVEA.
Art. 29 O Banco da Amazônia Sociedade Anônima poderá, ainda, mediante regulamento próprio,
aprovado pelo Banco Central do Brasil:
d) constitUir e- manter -enljiú:siiS subsidiárias

para atuar no mercado financeiro, no m"ercido de
capitais e no mercado de seguros;
e)- criar empreSas subsídiáriãS para-atender na
prestação de serviços gráficos, -no proé'éssartui:nio de
--dados, em pesquisas e treinamento de mão~de-obra,
_em arrendamt;nto mercantil, na prestação de assistência técnica multidisciplinares e em outros empreendimentos assemelhados .• ,
__ Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente Projeto de lei tem como frnalidade a nomeação do Banco da Amazônia S.A.- BASA- como
agente financeiro exclusivo da Superintendência do De.senvolvimento do Centro-Oeste ="SUDE(;Q __:_~ "alCmde lhe conferir a funÇão de banco comer-cial múltiplo.
A- in~icaçã?:do BAS~, COI!l:O agente fi_na~ceiro d~ SU:
DECO pãra a área amazôÕica~ -obJetiva -faCilitar a alocação de recursos provenientes da SUDAM, SUDECO e
demais ó~gãos regionais federaiS para ate!lder àquela Região.
A coordenação de recursos das mais variadas fontes
por um único órgão permitirá, ao empresário investidor;
tni.tar- dOs -riiãis Va-riados- aspectos do Seu projeto -com o
mesmo agente; dessa forma, diminui-se a burõcracia, ao
mesmo tempo em -que se torna possível_ maior agilizaçã_o
na tofnã:da de- decisões.
- A ampliação da área de atuação do BASA- seguros,
crédito direto, colocação de títulos e valores mobiliários
etc. - tem um caráter complementar às suas novas
funções de agente-financeiro da SUDECO,_ ao propiciar
toda a sorte de serviços bancários e não bancários aos
seus clientes.
No mesmo sentido do parágrafo anterior- pOdeinos incluir a expansão das suas atribuições como agente financeíro da SUDHEVEA e da SUFRAMA.
A junção- das novas atividades atribuídas ao BASA
possibilitará uma maior etonomicidade aos usuários dos
seus serviços,-aJém de propiciar à- pfópiia instituiÇão eni
tela uma melhor economia de escala, pelo uso mais intenso de seus fatores de produção.
Sr. Presidente, paralelamente à leitura que fiz do projeto, secundarei o apelo que ontem fiz desta tribuna, com
relação à SUDHEVEA, a alteração que o Ministério da
Indústria e do Comércio deseja fazer nesse órgão de real
valor, principalmente para a incipiente Região Amazônica. Gostaríamos de mais uma vez apelar ao Sr. Ministro,
no sentído de reconsiderar a portaria baixada em dfas do
mês de setembro. Para minha tristeza, leio no Jornal de
Brasflia de hoje, dentre outras notícias, que a SUOHEVEA- Superintendência da Borracha - serâ sumúiamente_ extinta, enquanto que o Instituto do Açúcar e do
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Alcool continuará como artarquia, não sendo mais extinto.
--•· Estas são algumas das principais medidas efetivas da reforma administrativa, anunciadas ontem
pelo Ministro da SEDAP, Aluísio Alves."
Lembro-me que, há alguns meses, o Nordeste
levantou-se contra a notícia de que o Instituto do AçCi.car
e do Álcool seria extinto por inoperância e outras coisas
que não convém relatar agora. No entanto, nada pesou,
e a melhor prova é que o Instituto do Açúcar e do Álcool
foi mantido, graças à ação dos estimados colegas do
Nordeste, que verberaram o fato com muita antecedência. Da mesma maneira, a Amazônia não se vai conformai corri esta medida drástica e, segundo o jornal, sumária, da extinção de úm órgão que só tem feito o bem
para aquela Região tão carente do calor e de medidas do
Governo Central.
Portanto, mais uma vez, deixo meu apelo, sereno por
enquant'?, aos Srs. _Mfn~stros da ln_dCi.stria Cdá Comércio
e dã Administração, no sentido de manterem intocável a
Superintendência da Borracha, que tem a sigla de
SUDHEVEA. Que se faça economia, concordo, que se
tomem me~idas neste particular, estou de ~corda, mas
não a extinção do órgão que só tem feito o bem.
Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente. _(Muito
bem! Palmas).

· 'õ" S:R. PRESlD_ENTE (Alaor Coutinho)- Conced_o a

p~lavra

ao nobre Senador Amir Gaudêncio.

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Pronuncia
o seguínte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. -senadores:
Na semana passada ocupei esta tribuna, aparteando o
Seriador Helvidio Nunes, para tratar do problema da ir·
rigação. Naquela oportunidade, dizia eu, o problema dt
irrigação no Brasil é um problema de vergonha nacional,
·pois, enquanto a fndia, na sua extrema pobreza, contava
com 49 milhões de hectares irrigados, incorporando I
milhão de hectares por ano, enquanto a China conta
com 39_milhões de hectares irrigados, enquanto o Japão,
infinitamente menor do que o Brasil, já dispõe de 600 mil
hectares irrigados, enquanto o Peru, também país pobre
e sul-americano, já conta com mais de 2 milhões de hectares irrigados, o Brasil, com dimensão continental, rico
_ eJ!l: solo,_~II)_ água _e e_m sol, e sem as intempéries que o
homem não pode controlar, como a neve, os tremores de
terra, os furacões, os vulcões, Deus nos deu um solo
abç_nçoado, mas o homem atê o momento não soube
aproVeitá-lo. Apesar de nossa economia ter a sua base na
agricultura, dispomos apenas de 1 milhão e 200 mil hectares irrigados, dos quais apenas 400 mil hectares com
relativa tecnologia. Ficando 800 milhões no Sudeste brasileiro para irrigar trigo e outras culturas. O Nordeste
t~'!"_~_z n~o tenha 300 mil hectares irrigados.
Para mim foi muito gratificante, ao ler- os- jornais de
Brasília, \'er estampada a notícia da decisão histórica do
P{~sidente Jas.é Sarney de fazer irrigar, no prãio máximo
de dois anos, 2 milhões de hectares, e até o ano de 1999
mais 3 milhões, perfazendo, assim, 5 mil_hões.
Então, se não houver percalços, se não faltarem recursos,_ o Brasil_dará uma resposta ao negativismo da irrigação que dominou todos os Governos anteriores, conta,ndo com 6 milhões e 400 mil de hectares irrigados.
Srs. Senadores, era uma vergonha neste Pais que,
como diiia -o pOrtuguês, "em se plantando tudo dâ", não
estava dando mais nada, porque há muito tempo marcamos passo na produção de 50 milhões de toneladas de
grãos. Era com triSteza que se via um País desta dimensão importar trigo, feijão, milho, arroz. Dávamos ·ao
Mundo uma prova incomensurável de incapacidade e de
descanso. O Presidente José Sarney, levando esse desiderato até o fim, irá dividir a história do setor primário do
Brasil em duas fases: antes e depois do seu Governo.
Transmito desta tribuna meus ardorosos aplausos a esse
Presidente nordestino, que está sentindo nas suas veias,
no seu sangue, o sofrimento do homem nordestino, que
tem terra, âgua, sol, mas não tem recursos tecnológicos
para transformar essa água e essa terra germinativamente para aplacar a fome dos nossos irmãos.
Presidente Josê Sarney, a sua dimensão está se elevando cada vez mais perante todos os brasileiros, quando
trata da reforma agrária, de uma reforma agrária democrática, adequando, tenho certeza, a terra sem o homem
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e o homem sem terra, sem inviabilizar o sistema produti-

vo do campo, propiciando a terra ao trabalhador, mas
sem desativar o sistema produtiVo. O Presidente que teve

Art. 2"'
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua PubliRevogam-se as disposições em contrário.

~

a coragem de implantar o Plano Cruzado. Por que o que

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Item 2:

era este País? Ele estava transformando-se num imenso

cassino. A poupança nacional era toda dirigida para as
mesas de over, de open e de RDBs. O setor p-rodutivo se-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do__Senado n9 72, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo na Lei
n9 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna, tendo

cundãrio estava quase todo sendo sucateadO. GraçRs-1
decisão corajosa do- P-resíclerite José Sarney, hoje a nossa
economia estã experimentando- profUndo reacjuecimento. Acabou a capacidade ociosa das empresas; o consu-

PARECERES, sob n•s 734 e 735, de 19S6, das

mo aumentou de tal ordem Srs. Senadores, que quase
comprometia esta grande conquista do povo brasileiro
- o Plano Cruzado. Foi necessário que Sua Excelência
estudasse uma terapêutica econômica para conter o consumo, criando o Plano de Recuperação Nacional, através do empréstimo compulsório, para suprir os grandes
setores da economia nacional que estavam com sua capacidade exaurida, esgotada, como o setor siderúrgico,
energético, e üirilbém com o objetivo de viabilizar esse
ousado Plano de Irrigação.
O Presidente José Sarney estâ resolvendo todos os
problemas cruciais deste País sem cometer nenhuma violência. Agora mesmo toda a Nação assistiu ao problema
da carne. Sua Excelêncía aplicou uma sabedoria salomônica, retirou o ICM- da c<:lrriC para que o seu preço ao
produtor fosse mais convidativo; convidou as empresaS
frigoríficas, ãtrilvéS--Oo Ministro DiiSon Fuila-ro; para
que também contivessem os seus-luáos, form-anao~-as
sim, um mutirão de boa vontade, para não estrangular a
maior conquista econômica destas duas últimas décadas
- o Plano Cruzado.
Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, são estas as minhas palavras de aplausos. Não venho aqui apenaS aplaudir o
nosso Presidente. Farei outros pronunciamentos para
criticar aquilo que estâ errado, como a aplicação do Estatuto da Microempresa, mas me reservarei para outra
oportunidade, porque quero que esta seja só de aplausos
a este grande patriota, o Senhor Presidente da República
José Sarney. (Muito bem! Palmas.)

Comíssões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Agricultura, favoráveL
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O piojeto irá à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 72, de 1984
Acrescenta dispositivo na Lei n9 5.197, de 3 de janei.-u de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Ê acrescentado ao art. 39 da Lei nY 5.197, de
3 de janeiro de 1967, o seguinte§ 39:

..§ 39 O simples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros produtos de animais, nos carregamentos de via terrestre,
fluvial ou marítima e aérea, que se iniciem ou transitem pelo Pafs, caracterizará, de imediato, o descumprimento do disposto neste artigo, com a apreensão
a cargo de autoridade competente, sem prejuízo das
providências de natureza criminal."

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno,do Projeto de Lei
do Senado n<? 287, de 1983, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a divulgação
dos dados cadast_rais relativos a latifúndios, tendo
PARECERES, sob n"'s 801 e 802, de 1984, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali_M
dade e juridicidade: e
-de Agricultura, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto ~provado:

PROJETO DE LEI DO-SENADO
N• 287, de 1983
Dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos a latifúndios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' Fica o_ Instituto de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, obrigado a divulgar anualmente a
relação dos imóveis classifrcados, de acordo com o Estatuto da Terra, como latifúndi_os por dimensão e por ex~
ploração, de ârea superior a 500 hectares.
Parágrafo único. A relação deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações cadastrais:
a) código do imóvel;
b) nome e endereço do declarante;
c) nome de localização do imóvel;
d) área total, área aproveitável e área explorâvel;
e) montante dos dêbitos em atraso relativos ao Imposto Territorial e às Contribuições parafiscais a ele vinculadas.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) - Item 3:
Projeto _de Lei do Senado nY 88, de 1985 - Complementar, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
que introduz alteração na: ·Lei Complementar nY 25,
de 2 de julho de 1975, que "estabelece critério e limites para a fixação da remuneração de vereadores".
A Presidência, nos termos do art. 369;- alínea b, do Regimento Interno, declara prejudicado o Projeto de Lei do
Senado nY 88, de 1985- Complementar, uma vez que os
seus- objetivosjâ foram alcançados pela Lei ComplemenM
. tar n9 50, de 19 de dezembro de 1985.
O Projeto de Lei do Senado n9 88, de 1985- Complementar, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Hâ orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha-

do.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 4 do corrente mês, por ocasião das festividades
da "Semana da Pátria", minha tradicional e bela cidade
de Olinda viveu horas de rara significação histórica.
É que naquela data, em solenidade que contou com a
honrosa presença de autoridades civis, miiitares e eclesiãsticas, foi feita a entrega solene, ao 79 Grupo de Artilharia de Campanha ali sediado hã mais de meio Sêculo,
do estandarte alusivo à sua nova denominação: .. Regimento Olinda".
Tal fato, talvez, não merecesse maior destaque, se não
fora a longa e decisiva participaÇão daquela unidade militar em nossa história, que passamos a rememorar.
Já em 1930, em deslocamentos por todo o Nordeste,
de modo especial para a cidade de João Pessoa, contri-
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buiu o Regimento Olinda para a implantação da nova
ordem e dos ideais renovadores da Aliança Liberal.
· No ano de 1931, insurgiu-se o 219 Batalhão de Caçadores contra a ordem constituída. O Regimento Olinda
ofereceu inestimável contribuição nas lutas que se travaram, Com a pacificação final das tropas rebeladas.
Na Revolução Paulista, coube ao Batalhão Olinda a
difícil missão de proteger o avanço das tropas legalistas,
nos combates de ltatiaia e Queluz, e na marcha pelo Vale
do Paraíba até a cidade de Cruzeiro.
Um novo deslocamento, naquele mesmo ano, levou o
clorioso Batalhão Olinda às nossas fronteiras com a Colômbia e Peru, que à época, empenhavam-se, militarmente, na solução da chamada "Questão Letícia".
Em 1935, teve decisiva participação na pacificação da
família brasileira, conturbada com os levantes comunis-tas de Natal e Re(:ife.
Mas foi em 1942, quando o Brasil já se empenhava na
luta contra o nazi-fascismo, que' o 79 Grupo ofereceu sua
maior quota de sacrifícios em prol da liberdade: nada
menos de duas centenas de jovens militares morreram no
torpedeamento dos navios Baependi e Itatiaia.
Trata-se, não resta dúvida, da maior contribuição em
vidas da parte de qualquer unidade militar bfasileira.
Sr. Presidente, Srs. Seandores, o Exército brasileiro
sempre se caracterizou por identificar-se profundamente
com todas as camadas da população brasileira.
Na Guerra do Paraguai, por exemplo, inúmeros foram
os exemplos de pessoas modestas, até mesmo de exescravos, que, mercê do amor à Pátria e de heroísmo,
galgaram postos de relevo nas suas fileiras. Não foi sem
razão que os ideais republicanos floresceram com intensidade no seio das tropas do nosso Exército.
Com a inhodução do Serviço Militar obrigatóriO,
coube-lhe a tarefa maior de preparo das nossas reservas .
O Batalhão Olinda, cuja tradição e glória assenta-se
no postulado de liberdade e do respeito à ordem constitui da, representa um dos mais lídimos exemplos dessa
identificação com o povo brasileiro, cujas tradições de
honra e trabalho sempre procurou manter bem altas e
respeitadas.
Era este o registro que gostaria de fazer para que se
saiba que esta Casa tem o melhor apreço pelas Forças
Armadas, responsáveis pela nossa soberania e pela defesa das nossas instituições, dentro, aliás, dos sagrados
postulados democráticos que devem inspirar toda e qual~
quer Constituíção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A corrupção generalizada que tomou conta do Estado
de Rondônia levou o Tribunal de Contas do Estado a
propor medida inusitada de combate ao crime contra o
patrimônio público.
A imprensa de Porto Velho divulgou, recentemente,
que o TCE irá criar o "Tele-corrupção". Segundo o Jornal Alto Madeira, edição de 14 de agosto de 1986, "todo
cidadão_ que constatar irregularidades na administração
pública poderá denunciar ao Tribunal de Contas doEstado (TCE), através do "Tele-corrupção", caso seja concretizada proposta do Conselheiro Bader Massud Jorge
ao Presidente do Órgão, José Baptista de Lima. Esclarece o Alto Madeira que a informação foi publicada no
Diário Oficial, estando o ilustre Presidente do TCE procurando viabilizar a proposta,
Sr. Presicjc;nte, Srs. Senadores:· notícia, por si só, põe
em relevo a suprema humílhação imposta ao povo rondoniense pelo desgoverno Jerônimo; Angelin. São tantas
as irregularidades existentes na Administração estadual
que a Corte de Contas, com o fim de coibi-las, não tem
outra alternativa senão a de criar o serviço de registro da
indecência que impera em Rondônia, estimulada por
seus governantes.
Eni vi!Tdade, todo o Pais jã estâ informado das vergonhosas fraudes ocorridas em Rondônia. Todos os Poderes da República- o Executivo, o Legislativo e o Judiciário -já receberam, em profusão, denúncias sobre as
mais diversas falcatruas de autoria dos incontáveis impostores que tomaram de assalto o Executivo Municipa!,
em Porto Velho, e o Executivo Estadual, em Rondônia.
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Por isso, tanto as autoridades do Executivo da Capital
do Estado quanto as do Executivo Estadual encontram~
se totalmente desprovidas de prestígio, de crédito e de
confiança perante as autoridades federais.
Foi o próprio Prefeito de Porto Velho, Tomás Correia, quem, sem revelar nenhum senso de auto-crítica,
descreveu a desconsideração que sofrera, na Capital da
República, por parte das autoridades federais. Segundo
O Imparcial, de 20 de agosto de 1986, discursando
..sobre recente viagem feíta a Brasília em busca de recursos, acompanhando o Governador do Estado, Tomás
disse que, em Brasí1ia, o desconhecimento em relação a
Rondônia é total", acrescentando, ainda, ter esperado
por horas na ante-sala de funcionários do 511 escalão ...
O tratamento desqualificado concedido aos dois perM
sonagens, Governador e Prefeito, bem revela a depre-ciação de suas imagens perante o Governo Federal. Em
BrasíJia, -todos sabemos- a equipe do Sr-. Angelin é
hoje o símbolo da incompetência e da corrupção.
No entanto, retornando a Rondônia, o Sr. Prefeito
usou de astúcia para encobrir o fracasso de sua missão:
distribuiu nota à imprensa, em que, com despurada demagogia, anunciou a obtenção das mais astronómicas ciM
fras para suas obras: construção do Canil da Capital, siM
nalização, urbanização e asfaltamento de Porto Velho, e
ampliação e melhoria do sistema de água tratada.
No entanto, tudo não passa de mais uma farsa, mais
um engodo levado aos rondonienses. A quase identidade
das notícias veiculadas no dia 20 de agosto de 1986, pelos
jornais Alto Madeira, O Guaporé e A T!ibuna denuncia a
mesma fonte: nota adrede redigida pelos órgãos de coM
municação social que assessoram S. Ex•s para "exaltar"
o sucesso da _missão política realizada em Brasília e no
Rio de Janeiro, pelo Sr. Prefeito e pelo Sr. Governador.
Acredito ser chegada a hora de Rondônia possuir um
Governo que lenha prestígio e seja responsável, para que
se evite, dessa forma, a marginalização _das autoridades
ImpOeMSC -se~
estaduais perante a Administração
riedade ao Governo do Estado.
Esse atributo não tem sido, contudo, exibido pelas ins-tituições estaduais em meu Estado. Ainda hã pouco, a
imprensa local divulga informaÇ-ões Sobre convênio a ser
firmado entre o Banco do Estado de Rondônia S.A e o
Banco Nacional da Habitação, "para a construção de
três mil unidades residenciais, das quais mil unidades se>
rão construídas ainda este imo, e o re-stante em 1987". (O
Estadào, 20 de agosto de 1986).
A falta de seriedade inicia-se pelo presunço.so anúncio
da nota: mil unidades construídas nos quatro meses resM
tantes do exercício...
-Embora esteja o Estado necessitando de mais habiM
tações, não tem, infelizmente, o BER-ON, :riem o GoverM
no Estadual, credibilidade e competência para realizar
obra de tamánha envergadura.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores: jã tenho denúncias de
que os recursos financeiros serão destinados a empreiteiM
ras de propriedade de amigos das autoridades estaduais
para a construção de habitações da pior qualidade, Este,
o motivo de já termos que iniciar o processo de fiscalização do convênio.
Em verdade, travaMse hoje, em Rondônia, como, de
resto, em todo o País, a disputa de candidatos que estão
pleiteando importantes postos eletivos. O momento enM
seja a concessão de favores, da parte dos atuais detentoM
res do Poder, a seus aliados: é o processo espúrio da
compra de votos. A ocasião propicia- também a partilha
dá herança entre os aliados dos governantes que, nos esM
tertores de seus mandatos, se dão de conta da derrota
nas próximas eleições: é o processo da dilapidação final dos recursos públicos.
Esse jogo tem sua contrapartida. Os apaniguados do
Governo, geralmente, recompensam Se-Us ptotetores.
Em Rondônia tem acontecido com freqüência.
Ainda recentemente (ver as edições de 16 de agosto do
ano em curso dos periódicos Altos Madeira, O Imparcial
e A Tribuna, e a edição de 21 de agosto de 1986 de O Im~
parcial, ainda recentemente, repito, a imprensa rondoniense abriu grandes espaços para anunciar as seguintes
manchetes: "Governo compra 20 ambulâricía.S"_'_; "GoM
verno compra ambulâncias e Bennesby particípa das ne·
gociações com Gerieàil Mõfors"; "PMDB traz vinte noM
vas ambulâncias"; "Bennesby diz: aquisição de ambuM
lâncias não tem conotação política".
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O Alto Madeira assim anunciou o fato, em detalhes:
"O Governador Angelo Angelin, aconpanhado do
candidato a Deputado Federal, Moisés Bennesby, e do
candidato ao Governo do Estado, Jerônimo Santana,
acertou em São Paulo a aquisição de 20 ambulâncias
para ser destinadas aos diversos_mu_nicípios do interior.
A transação foi definida entre o Governo do Estado e
a direção da General Motors do Brasil, em São Paulo,
com a interferência de Moisés Bennesby, Presidente do
Grupo Bennesby, que detém a concessão da General
Motors em Rondônia.
"A fábrica, que somente eStá atendendo pedidos com
240 dias de prazo, comprometeuMse a entregar os veículos dentro de 60 dias. Por outro lado, a concessionária
Chevrolet, em Porto Velho - Sabenauto Comércio de
Veículos Ltda., empresa do Grupo Bennesby abriu mão
da comissão a que teria direito sobre o valor da negaM
ciação, reduzindo assim o preço unitário de cada vefcu.lo
de Cz$ 103.000,00 para Cz$ 65.000,00."
Sr. Presidente, Srs. Senadores; a notícia chega quase a
comover, porque coloca em grande evidência as ações de
um novo "bom samaritano": o Sr. Bennesby. Em RonM
dônia, todos sabem que ele passou anos a fio explorando
o povo, os seringueiros, os castanheiros e os operários de
suas fábricas de processamento de borracha e de castaM
nha, situadas em Rio Branco e Guª"jaráMMirim, e venM
dendo veículos por preços acima da tabela. Bastou, poM
rém, sua indicação para concorrer ao cargo de Deputado
Federal para que ele assumisse ares de benemérito da
Administração Estadual...
A propósito dos atas do Sr. Bennesby, desejo anunciar
desta tribuna, para que se torne público, que estou rc>
querendo ao Governo do Estado relação circunstanciaM
da, com os preços respectivos de todos os veículos autoM
motores vendidos por ele ao Estado de Rondônia, a partir de 5 de maio de 1985. De posse da relação, irei
encaminháMla à General Motors do Brasil e irei requerer
abertura de inquérito contra o Sr. Bennesby, por venda
de centenas de veículos ao Governo do Estado, processa-da sem a necessária concorrência pública, sob o pretexto
de que os veiculas foram adquiridos ao fabricante.
Vamos desmascarar os farsantes, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. O povo de Rondônia está farto de ser luM
dibriado e não aceita mais essa desfarçatez que, sem
constrangimento e pejo; tanto estão axaltando nos jornais os interessados em sua própria e vergonhosa proM
moção.
Ealt_a fundamento ético ao Governo de Rondônia- o
episódio da compra das ambulâncias o demonstra.
FaltaMlhe também competência- administrativa comprovaMo a falta de apoio governamental às atividaM
des produtivas do Estado.
A exploração do ouro em Rondônia, é caso típico do
alheamento do Governo Estadual em relação ao setor
produtivo, que se encontra totalmente desorganizado,
por falta de projetas sérios e adequados.
Há pouco (verO Imparcial, edição de 20 de agosto de
1986), vieram a lume sérias críticas à Companhia de MiM
neração de Rondônia.
Tendo o líder do Partido dos Trab-alhadores, ilustre
Deputado Cloter Mota, revelado a existência de estranM
geiros explorando o ouro do rio Madeira, provocou
reação do Sr. Ari Gurjão, Presidente da Companhia de
Mineração de Ron~ônia.
Da polêmica travada por ambos, afloraram as farsas,
surgiram as contradições e a confissão da própria incompetência, por parte do dirigente mâximo da CMR.
O próprio Presidente da Empresa se mostra confuso
em relação às atribuições da entidade que dirige, não saM
~~ndo discriminar o que compete ao Estado e aos órgãos
federais, como o Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), a Polícia Federal e o Ministério da
Trabalho.
Daí, a explicação principal para o fracasso da Operação Garimpo, deflagrada pela Companhia de Mine-ração de Rondônia.
O insucesso da Operação foi exposto pelo próprio Presidente da CMR em documento preparado exatamente
para contestar as críticas de autoria do eminente DepuM
tado Cloter Mota.
Eis algumas considerações do documento preparado
pela CMR, que foram anunciadas por O Imparcial, onde
se demonstra o malogro da referida Operação:
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l) ..A operação não pode funcionar a contento em
toda a extensão do garimpo em Rondônia, que atinge
duzentas milhas ao longo do rio Madeira, e em todos os
Setores, que vão da saúde à segurança e fiscalização."
2) "O funcionamento da Operação não é apenas uma
questão de tempo, mas principalmente de recursos, 'que
são mínimos e que só poderiam ser suficientes se para
isso iii.teririesse o Governo Federal'."
Nas palavras do Presidente da CMR, as desculpas
típicas da incomp"etência. O fracasso não se explica pelo
mau dimensionamento dos recursos, pela visão errônea
da extensão da ãrea, pela ignorância dos vários e com~
plexos fatores envolvidos ... O malogro ê atribuído ao
Governo Federal! PassaMse da farsa ao cinismo. Eis, por
que, em Rondônia, a Operação já não é vista apenas
como expressão demagógica, mas como meio de expio~
ração de garimpeiros, vez que há denúncias generalizadas de que ela visa a outros fins, todos eles escusas, e não
à proteção dos trabalhadores.
sr. Presidente, Srs. Senadores: o Governo de RondôM
nia não tem feito nada sem segUndas intenções. Em -toM
das suas ações há logros, hã embustes e hâ artimanhas.
A imprensa do Estado tem anunciado que a Comissão
de Licitação de Obras da Secretaria da Administração
está realizando tomada de preços para recuperação de
rodovias vicinais em diversos Municípios de Rondônia
(ver O Imparcial, de 19 de agosto de 1986).
É estran_ho que, ao mesmo tempo, tambêm estejam
sendo so1icitadas cotações de preços para locação de máquinas a serem utilizadas nos mesmos serviços, devendo
o pagamento ser efetuado por hora.
O arranho, com toda a certeza, é p renúncia de novos
escândalos.
Infelizmente, os corruptos de Rondônia sentem-se encorajados à prática de novos crimes contra o patrimônio
público, tendo em conta sua impunidade, após tantos ilícitos já comprovados.
Todos sabem das irregularidades praticadas no caso
dos "6 mil quilómetros de estradas vicinais". Tanto a
Assembléia Legislativa Estadual, através de CPI realiza~
da, quanto o Tribunal de Contas, por intermédio de insM
peÇão-documental e operacional, constataram a prática
dC crimes contra a Administração. No entanto, apesar de
já terem sido identificados alguns dos criminosos, o diM
nheiro não foi devolvido, não tendo também, até agora,
o Ministério Público denunciado os que se locupletaram
ilicitamente.
O epis6dio das estradas, contudo, não se esgota aí.
Há, ainda, o convênio que o Governo do Estado, através
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem DER, assinou com vários Municípios, para abertura e
recuperação de 3.300 km de estradas em todo o Estado
(de ISO a200 km por Município). O valor total do convêM
nio é de Cz$ 80 milhões, oriundos do orçamento interno.
Chama-nos a atenção o prazo previsto para a concluM
são das obras (outubro do corrente ano) e o cronograma
de desenbolso (25% do valor foram pagos no ato da assinatura do convênio; 40% serão pagos em setembro; e
35%-em -õUtubro).
E síntoinática a forma encontrada pelo Governo para
se livrar da questão: delegar a terceiros a realização, em
curtíssimo espaço de tempo, de obras, cujo custeio é da
responsabilidade do Estado, que se encontra com o seu
orçamento em déficit.
Ê fácil o reconhecimento da tática: o fracasso do emM
preendimento serâ atribuído aos Srs. Prefeitos.
E mais uma das sórdidas tramas do Governo Jerônirp.ojAngelin.
:1:. assim, de trama em trama, a corrupta administração
do Estado de Rondônia vai dilapidando o património do
Estado e, inexplicavelmente, vai permanecendo impune.
Ainda há pouco, reuni em longo pronunciamento realizado nesta Casa, ·mais de vinte denúncias sobre gravfsM
simas irregularidades praticadas por funcionários e diretores do Banco do Estado de Rondônia S.A., tendo citaM
do problemaS que iam da incompetência em administrar
a Instituição até aqueles que diziam respeito a desvio de
expressivas somas de numerário.
O pronunciamento que realizei motivou uma nota de
esclarecimento, da Diretoria do Banco, publicada na imprensa de Porto Velho, no dia 16 de agosto último. Nas
declarações da Diretoria, contudo, foi apreSentada defe·
sa apenas para uma das irregularidades que apontei.
Calou-se quanto a todas as demais ...
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Porém, o episódio em relação ao qual a Diretoria
anunciou as medidas tomadas para punir os envolvidos
- após ter reconhecido a ocorrência de desvio de recursos do Banco na Agência de Guajará-Mirim --aqUele
epiSódio, repito, serviu Para denegrir ainda mais a imagem do Presidente do BERON, pois a nota da Diretoria
do BERON mereceu réplica de um dos citados no cã.Só.
Trata-se do Sr. Natanael José da Silva que, em esclarecimento à nota do BERON, publicada em 20 de agosto de
1986 (ver O Imparcial), acusou o Presidente do BERON
de ter usado aeronaves do Governo para realização de
viagens de recreio e de ter comprado objetos de uso pessoal com dinheiro do banco, tendo, inclusive, apontado
o número da nota fiscal da transação.
Da análise até agora realizada, Senhor Presidente, Senhores Senadores, uma conclusão se impõe: a adrnin(s:
tração estadual está pútrida. Esta notfcia, divulgada pelo
jornal da AM R (Associação Médica de Rondônia), expõe, de forma exata, a lamentável situação da rede estadual de saúde, em julho de 1986:
"No Almoxarifado Central da Secretaria de Estado da
Saúde-Sesau, de Ji-Paraná, foram encontrados estocadas algumas toneladas de alimentos deteriorados, além
de material clínico e cirúrgiCo suficientes para cobrir as
necessidades da rede estadual de saúde até o final de
1987. O fato foí descoberto pelo Chefe do Núcleo de Administração Geral da SESAU, Carlos José Magalhães,
que encontrou estocados no local quatro toneladas de
feijão, três de macarrão e duas de arroz. Entre produtos
clínicos e cirúrgicos, foram localizados 3.523 termômetros, 7.4ll rolos de esparadrapo, 17.531 equipas para soro, 2.546 litros de álcool, 4.368 pacotes de compressa de
gaze, 7.331 pares de luvas cirúrgicas, 1.819 lâminas de
bisturi, 44.064 seringas descartáveis sem agulha, 579 escalpelos e 7.059 seringas hipodérmicas. Em razão daretenção indevida deste materlal em Ji-Paraná, o titular da
Sesau, Sérgio Siqueira de Carvalho, determinou a abertura de uma sindicância para apurar as responsabilidades no caso.
..Segundo o Secretário Sérgio Carvalho, enquanto o
material em questão se encontrava armazenado, nas unidades de saúde do Estado havia a falta até de esparadrapo". A prop6sito, em Cacoal, a 471 quilômetros de Porto Velho (Ji-Paraná fica a 370 quilómetros da Capital),
houve a necessidade da realização de uma coleta de dinheiro para aquiSição de termómetros, enquanto que o
esparadrapo era substituído por fita gomada. Para o Secretário de Saúde, o fato está possivelmente ligado a mo·
tivos políticos. Ele ainda adiantou que o inquérito administrativo, instaurado para apurar a responsabilidade do
caso, deverá ser concluído até o final deste mês. Além
disso, o chefe do almoxarifado, Sidnei Ranconi, foíâestituído do cargo por determinação de Sérgio Carvalho."
Não temos nenhuma dúvida de que os principais
problemas de Rondônia residem na área de saúde. Mas,
infelizmente, os quadros governamentais vêm tratandO o
setor com inteira incompetência e completa irrespõnsabilidade. O Governo não age preventivamente saneando
a administração. Somente 3pós-a co-nsumação de escândalos, como o relatado, são tomadas providências, de caráter paliativo, diga-se de passagem, como a abertura de
inquérito e demissão de pfetensOs -resPonsáveis,
supondo-se que a medida irá aplacar o povo rondoniense, indignado com tanta desordem provocada por seus
irresponsáveis dirigentes.
As denúncias quanto aos problemas existentes na área
de saúde têm partido de todos quantos conhecem a realidade estaduaL No entanto, mais vivas, fortes, -duras e
contundentes têm sido as críticas dos especialistas do Seter. A Associação Médica de Rondônia, através de seu
Presidente, Dr. Victor Sadeck Filho, tem feito gravísSimas acusações ao GoVerno, em virtude de suas péssimas
intervenções na área dC saúde.
O editorial do Jornal da AMR, de 19-8-86, trata da
questão. Eis algumas denúncias qüe formaliza: --1) "O quadro é de atemorizar qualquer um -com conhecimento de causa: apenas para ilustrar, há a alta rotatividade de ocupantes de cargos fundamentais para o desenvolvimento do sistema, como ode titular da Secretaria Estadual da Saúde, quando já tivemos --quatro ocupantes desta função em menos de 15 meses, pouco mais
de um ano."
2) "A mudança contínua de Secretário demonstra que
há, além da instabilidade, uma situação que torna inviável qualquer planejamento no setor de saúde( ...)."
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3) "O uso político dos sistemas de atendimento ao seter de saúde em Rondônia também pesa muito para que
se_ teoha_ um_ trabalho com resultados mais posi!ivos.
Atualrnente se exerce no Estado o pior tipo de ditadura
que pode ocorrer, A"ditadura política",( ... ) basta não
estar nas boas graças de um cabo eleitoral qualquer, que
isto já representa risco da marginalização profissional."
4) "E enquanto se deteriora todo o sistema, unidades
.fLSicas fundamentais, como o Hospital de Doenças Tropicais, que já funcionava de maneira precáriã, foi transformado em dep6sito de doentes e albergue, onde, a cada
momento, aumenta o risco de contaminação, enquanto a
transferência do Hospital para um prédio na zona residencial acabou levando à vergonhosa situação de ter este
novo predio fechado por falta de higiene."
5) "Neste quadro tenebroso, outro fator ci.r)arece, a
suspensão do programa de vacinação anti-rábica animal
e o fechamento das ações do canil municipal, o que pode,
em breve espaço de tempo, retornar a Rondônia o triste
fLLnéreo título de campeão mundial da raiva humana,
como já aconteceu com 8 vidas ceifadas, em 1980."
Sr. Presidente, Srs. Senadores: enquanto o governo
Angelin revela total inépcia no trato dos problemas de
saúde, a malária vai grassando por todo o Estado, Foram 84.285 casos, segundo registras oficiais, somente no
perfodo de janeiro a junho de 1986 (ver Alto Madeira, de
IS de agosto de 1986). Esse número indica, vergonhosamente, a incidência, em Rondônia, de 44,7% de todos os
casos ocorridos no País.
Em verdade, por conta de todos os abusos praticados
contra a classe médica de Rondônia (700 profissionais)
pela dupla Jerônimo/Angelín, são ambos, hoje, amplamente hostilizados pelos profissionais da área de saúde
do Estado. O chamado Convênio Global de Saúde, renoM
vado, de forma autoritária, por Termo Aditivo, firmado
pelo Governo do Estado e pela Previdência Social, é a
maior evidência de que o Governo Estadual não possui
sequer os requisitos mínimos para eqUacionar os problei'nãs-da saúde em Rondônia, uma vez que afastou ioda a
classe médica do debate da questão.
Felizmente, a categoria reagiu, criando a Associação
Profissional dos Médicos de Rondônia (APMR), que,
brevemente, apresentará as condições necessárias à sua
transformação em sindicato da classe. Preconiza a
APMR lutar peLos interesses profissionaiS de seus
membros e viabilizar um padrão de saúde maior para a
população rondoniense. Ao menos neste último aspecto,
estão os médicos de meu Estado tornando a iniciativa
que a incompetência governamental não soube implementar ...
Inidôneo para administrar Rondônia, o Governo do
Estado tem-se mostrado altamente competente para tramar intrigas que visem a colocar sob suspeição aqueles
que, corajosamente, o têm denunciado.
o· editorial de-17 de agosto último, do "Alto Madeira", desinascal-a, contudo, a repUgriante tática utilizada
pelos apaniguados do Sr. Governador, ao analisar suas
descabidas reações,- entre elas as do Deputado Federal
Orestes Muniz e de seu irmão Sadraque Muniz, Deputado Estadual - a prop6sito de denúncias documentadas,
oferecidas pelo Tribunal de Contas da União por intermêdio do ilustre Conselheiro Hélio Máximo e relativas a
irregularidades existentes no Executivo estadual.
A odiosa tãtica corisiste em imputar aos denunciantes
a responsabilidade por atas duvidosos. Trata-se de encobrir os crimes próprios, manifestando os "crimes"
alheios.
O editorial do Alto Madeira, contudo, enfatiza a necessidade de que os acusados deveriam, antes de acusar,
contes.tar as denúncias, apresentando as competentes
provas de sua inocência. Isto não tem acontecido. Por
quê? Simplesmente porque o Governo não pode exibir
suas mãos, que se encontram enlameadas por todos os
ignóbeis crimes cometidos.
Ê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a comprovação de
assertiva que, antes, já enunciara nesta Tribuna: a corrupção, em Rondônia, encontra-se institucionalizada.
Eis, então, mais um lamentável episódio de corrupção,
Senhor Presidente, Senhores Senadores, que p!anejam as
aves de rapina do Governo de Rondônia: cientes da falta
de carne il.o mercado de Porto Velho, elas estão aguçando suá sanha para atacar o rebanho de búfalos de pro~
priedade do Estado.
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Recentemente, denuncieí a desonesta intenção do Governo de Rondônia, que anunciara o abate e a comercialização- de búfalos ae propriedade do Estado, com o propósito de abastecer o mercado de Porto Velho, onde havia ~cassez de carne.
Em verdade, ao preconizar a medida, o Governo estava tão-somente dissimulando sua verdadeira intenção,
qual seja a de encobrir o desvio de búfalos da fazenda de
proprjedade do Estado, bem como criar condições para
o d.esaparecimento de outros animais. Em síntese,
tratava-se de mais uma tentativa de crime contra o património público.
A denúncia que reaHzei baseou-se em noticia publicada nos jornais do dia 9 de agosto. A partir desta data, até
o dia 20 do mesmo mês, a imprensa local referíu-se à verdadeira celeuma que se originou no âmbito do Executívo
estadual, a iniciar-se pelo anúncio de que o rebanho tinha sido vendido a um frigorífico local, notícia logo contrariada por autoridades pertencentes ao Governo.
No entanto, à medida que a imprensa foi aprofundando o tema, levantando novas informações, investigando
detalhes, contradições grosseiras foram aflorando.
Ficou patente, em primeiro lugar, que o Governo nem
sequer sabia a quanttdade de búfalos existentes na fazenda do Estado (Alto Madeira, 15 _de agosto de 1986). Foi
o próprio Secretário de Administração quem disse desconhecer a quantidade de animais pertencentes ao Estado.
Por outro lado, após ter alardeado o abate dos búfalos, o Governo dQ Estado se deu conta de que, para conCretizar seus planos, teria que superar barreira quase intr~sponível: não há sequer acesso à fazenda de criação,
6-que impede o transporte do gado para Porto Velho, em
curto espaço de tempo ("Alto Madeira", ediç_ões de 15 e
19 de agosto de 1986).
Tudo isso é lamentável e nos coloca diante de duas indagações: será 6 Governo do Estado tão incompetente, a
ponto de ignorar o número de reses que constituem orebanho de propriedade do Estado que governa? Ou serâ a
anunciada "ignorância" do número de reses apenas
mentira artificiosa para oCultar os desvios realizados e a
realizar?
A imprensa de Porto Velho tem optado pela segunda
alternativa. O Jornal O Guaporé, de 20 de agosto de
1986, na seção " ... em 30 linhas", tratou da questão de
forma direta, ao divulgar Comentários referentes ao Che·
fe da Casa Civil do Governo Estadual, em que ele~ designado "guabiru".
Guabiru é termo de origem tupi e significa "que devora o mantimento". No Norte do País, indica rato-depaiol. Por analogia, passou a significar gatuno, Iarâpio,
rato.
Eis a nota divu!gada por O Guaporé: "A vereadora
Raquel Cândido, do PFL, e candidata a Deputada Fede~
ral, referia-se ontem à postura do Chefe da Casa Civil do
Governo, Amir Lando, que se encontrava no salão
nobre da Assembléia, como ••o guabiru da fazenda Pau
d'úleo, referência, certamente, aos anúncios do Governador de que viria gado daquele próprio do Estado para
abastecer Porto Velho. Aliás, sobre este assunto, o Deputado Oswald_o Pianna, do PFL, disse ter outivo dizer
que muitos búfalos jã estariam bem longe da Pau d'Oleo,
em fazendas pertencentes a particulares, atê mesmo em
outros Estados por aí. E mais: Pianna disse ter tido conhecimento de que estes particulares são hoje pessoas de
mando do governo do Estado e do PMDB ...
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o comentário irânico e
malicioso do _jornal porto-velhense dá-nos a exata dimensão da decadência que se apoderou do Governo Jerónimo Angelin, publicamente ridicularizado em termos
tão baixos e tão grosseiros.
É de se notar, porém, que não faltam razões para o
descrédíto atribuído pelos cidadãos de Rondônia ao Governo Estadual, comprovadamente corrupto e declaramente omisso.
Em todo o período em que está exercendo a Administração estadual, o Sr. Angelin não consegUiU;- uma VeZ
sequer, encaminhar nenhuma solução para os problemas
de Rondôriía. Ao contrário, tem S. Ex• apenas disseminado males por loda a parte, conforme veremos: na área
de saúde, conseguiu indispor-se com toda a classe médica; na área de energia elétrica, promoveu toda classe médica, promoveu o escândalo das mfni-usinas hidrelétricas, conforme demonstrei em pronunciamento recente;
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na construção de estradas de rodagem, patrocinou os
maiores desvios do erário de Rondônia; na exploração
do ouro, estimulou apenas campanhas demagógicas; na
administração das instituições financeiras do Estado,
permitiu toda espécie de falcatruas; na área do abastecimento, urdiu trapaças.
Nada hã, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
abone a conduta do Chefe do Executivo de Rondônia e
de sua equipe de governo. Tudo, portanto, assegura ao
povo de meu Estado, que o candidato do Sr. Angelin ao
cargo de Governador, o Sr. J erõnimo Santana, não é
digno de confiança, pois, parceiro de governante corrupto e incompetente, é também responsável pelos escândalos que tanto têm envergonhado todos os rondonienses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
Alto Madeira
Porto Velho, quinta-feira, 14 de agostO- de 1986
TCE DEVERÃ CRIAR
O TELE-CORRUPÇÃO
Todo cidadão que constatar irregularidades na administração pública poderá denunciar ao Tribunal de Contas do Esta:do (TCE) através do "Tele-corrupção", caso
seja concretizada proposta do conselheiro Bader Massoud Jorge ao presidente do órgão, José Baptista de Lima. A informação foi publicada na edição de ontem do
Diário Oficial e dá conta de que Baptista de [ima eStã
procurando viabilizar a idéia.
Tãmbém no DO de ontem, informou que o TCE acatou denúncia do atual prefeito de Ji-Paranâ, Roberto Jotão Geraldo, contra o ex-prefeito Valdemar Camata por
prãtica de irregularidades adlninistrativas, que não foram especificadas. Contudo, o Tribunal encaminou-a à
Procuradoria-geral do Estado para que defina a ãrea de
competência na apuração: ou o próprío TCE ou a Assembléia Legislativa.
Alto Madeira
Porto Velho, terça-feira, 12 de agosto de 1986
SESAU DESCOBRE ALIMENTOS
ESTRAGADOS EM Jl-PARANÃ
Grande quantidade de material cirúrgico como ãlcool,
gase. compressa, luvas cirúrgicas, lâminas de bisturi e
outros, estava retido no almoxarifado centrar de JiParaná. O material deveria ter sido distribuído às secretarias de Saúde dos municípios do interior para o atendimento das populações.
Hospitais Prejudicados

O secretário de Estado da Saúde, Sérgio Siqueira Carvalho, recentemente empossado, afirmou que não se
sabe se foi por motivos polfticos ou se por mâ admini&tração o material não foi distribuído e admitiu que a retenção prejudicou o atendimento dos hospitais e postos
de saúde em todo o Estado. Segundo o secretário, foram
encontrados, ainda, mais de quatro mil quilos de feijão e
macarrão, já deteriorados.
A Secretaria de Saúde do Estado está distribuindo
para os municípios todo o material cirúrgico encontrado
e já está prevista a distribuição de um novo estoque de
medicamentos e materiais cirúrgicos, que foi, adquirido
pela Secretaria, para ser entregue de acordo com determinação do secretário Sérgio Siquefra Carvalho.
COMITIVA
PEDE ASFALTO
O Governador Ângelo Angelin viajou na madrugada
de hoje a Brasília para uma audiência com o Ministro
dos Transportes, José Reinaldo Carneiro Tavares, com a
finalidade de solicitar a construção da BR-425. Amanhã,
o governador segue ao Rio de Janeiro, onde solicitará do
Banco Nacional da Habitação- BNH, recursos a serem
empregados nas obras de saneamento hásico_de_ Porto
Velho. Fazem parte da comitiva do governador, o prefeito de Guajará-Mirim, Isaac Bennes, o bispo D. Geraldo
Verdier, e os candidatos MoiSés Bennesby, Almir Candury, Jerónimo Santana, Amir Lando e Rona_l_do Aragão.
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ALIMENTO APODRECE NO
ALMOXARIFADO CENTRAL
Por motivos que ainda se supõe sejam políticos ou de
mã administração, segundo press-release distribuído ontem pela Divisão de Comunicação Social do Governo, os
responsáveis pelo Alrrioxarifado Central do Governo de
Ji~Paraná deixaram que se deteriorassem 4 mil quilos de
feijão e macarrão e não distribuíram às Secretarias Municipais de Saúde grande quantidade de material cirúrgico como álcool, gase, compresa, luvas e lâminas.
Alto Madeira
Porto Velho, quinta feira, 14 de agosto de 1986
Opinião
OUTRO ESCÁNDALO (?)
O escândalo vindo à tona com o anúncio de retenção
de produtos e equipamentos médicos, além de cerca de
quatro toneladas de alimentos, não pode ficar apenas na
divulgação da instalação de uma sindicância, que todos
sabem nunca deu em nada aqui em Rondônia, ou alhures. Deve, isso sim, ter seu resultado mostrado à população para que ela fique conhecendo seus inimigos, os
lesa-pãtría.
A ação do senhor Secretário de Saúde, denunciando a
trama, mesmo não sabendo explicar por quais motivos o
Almoxarifado Central de Ji-Paraná retinha todo aquele
equipamento, deve ser louvada, porém se ele se ater aos
mesmos conceitos de outros auxiliares do Governo, resguardando a identidade dos culpados, tudo irá por água
-abaixo.
Não se pode admitir que uma população inteira fique
prejudicada por atas criminosos e que esses mesmos criminosos sejam apenas demitidos do emprego. Isso seria
um prêmio de consolação, até mesmo se junto à exoneração sua carteira de trabalho fosse "sujada" com a anotação de "demitido por justa causa".
A irresponsabilidade pela retenção deve ser apurada
com todo o rigor e, se for o caso, os culpados devem ser
levados à Justiça para sofrer a condenação justa e passar
uma temporada no lugar merecido: na Colônia Penal.
Pois a ação dessas pessoas não tem outra explicação a
não ser beneficio próprio, com vistas a conseguir rendimento extra. No entanto, seja qual for a razão, ela deveria ter sido explicada logo no início, pois enquanto o material era retido em Ji-Paraná, os postos e centros de saú~
de passavam necessidades dos mesmos, prejudicando o
trabalho de médicos, dentistas e enfermeiros, e conseqUentemente à população.
A sindicância, voltando a ela, não deve ter o mesmo
destino de tantas outras, caindo no esquecimento das autoridades por haver sido recolhido ao fundo de uma gaveta qualquer. Basta pesquisar nos arquivos dos jornais
para se ter a certeza de que em Rondônia ninguém foi
preso ou sofreu qualquer sanção por haver infringido as
leis, usando do seu cargo para a corrupção, o roubo ou
negociatas escusas. Vejam o caso do DERfRO.
Até amanhã.
Alto Madeira
Porto Velho, sexta-feira, 15 de agosto de 1986
BODE EXPIATORIO
Sem querer ser a palmatória -do mundo, parece-me
que, diante das circunstâncias que estã.o fazendo cercar o
escândalo do chamado "almoxarifado" d-e Ji-Paranâ",
onde foram encontradas toneladas de feijão, arroz e macarrão, além de outros gêneros, completamente deteriorados por não terem sido distribuídos como parte de
programas do Governo, além de 3.523 termômetros
clínicos, 7.411 rolos de esparadrapo, 17.531 equipas para
soro, 2.546 litros de álcool, 4.369 pacOtes de compressas
de gase, 7.331 pares de luvas cirúrgicas, I .819 lâminas de
bisturi, 44.064 seringas descartáveis, sem agulha, 579 escalpes e 7.059 seringas hipodérmicas, isto para citar exatamente o que noticiou a imprensa da área de Saúde que,
tudo indica, deveriam ter sido distribuídas - e não foram - para unidades mista, postos e centros de saúde
interioranos, numa atitude negligente ou de pouco caso
para com os problemas de coletividade diante dessas circunstâncias, dizia eu, o fato está a merecer uma apuração de responsabilidade como o maior rigor, não só
para punição dos culpados como para não incluir nesse
rol os tais bodes expiatórios que, nesse caso, por leviandade ou interesses politiqueiros, querem sacrificar.
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E digo isso levando em conta a insinuação do atual Secretário de Saúde, médico Sérgio Carvalho em declaração à imprensa, a respeito desse escândalo detectado
no almoxarifado central de Ji-Paraná, de que a retenção
~·roi por motivos políticos" -já que o ex~secretârio Sérgio Figueíredo era do PFL, que rompeu a aliança com o
PMDB - ou por negligência.
Além de temerária, tem essa insinuação muito de leviana. O comedimento, a cautela fazem parte intrínseca
de que, como o atual Secretário de Saúde, tem sob sua
direção uma área tão importante e das mais carentes e,
pelo visto, esses predicados não fazem parte do apanágio
do jovem médico Secretário da SESAU, área que ainda
não tomou pé das suas necessidades e dos seus problemas, talvez porque mais afeito a procurar chifres em cabeça de cavalo, numa legítima caça às bruxas, relegando
possivelmente a plano secundário as decisões mais prioritárias de sua secretaria. Sim, porque sem saber ao certo, segundo sua própria expressão, a causa dessa criminosa retenção de medicamentos e gêneros de primeira
necessidade, parte logo para responsabilizar o seu antecessor, seu colega de profissão-médico Sérgio Figueiredo, e que ao final de sua gestão mereceu do governador
Angelin elogios à sua conduta e ao trabalho por ele desenvolvido na Saúde, de onde só saiu devido às injunções
políticas, cujo único pecado (se assim consideram os do
PMDB) seria ter sido indicado pelo PFL por força do
acordo oriundo da Aliança Democrática.
Que há responsabilidades a apurar, ninguém discorda,
Que culpados existem, não se tem a menor dúvida. Quais
as causas que levaram a manter no almoxarifado central
de Ji-Paraná toneladas de gêneros e material cirúrgico
num montante tão exagerado e tão carente na população
e nos postos e centros de saúde interioranos, é que, pelo
menos, até então, ninguém sabe e só a sindicância, se for
bem feita e isenta de interesses subalternos, poderá esclarecer. Ficar pela(, à primeira notícia, arranjando bode
expiatório e ainda por cima insinuando interesses poUticos (no caso seria pura politiquice, se esse tenha sido o
objetivo dos culpados), não é o caminho certo. Primeiro
porque não é crível que o médico Sérgio Figueiredo, na
tentativa de fazer política para o PFL, deixasse de distribuir materiais e medicamentos aos postos, ficando a população sem assistência. O óbvio seria, se esse fosse o objetivo, distribuir o máximo que pudesse, porque refletiria
em benefício de sua administração.
Pelo visto, hã muita coisa suja por detrás dessa crimi~
nosa retenção, não só na ârea de saúde, mas de outras,
como é o caso dos gêneros alimentfcios. E pelo tempo
que esse material todo ali se encontra (é o que se deduz
pelo estado de deterioração dos gêneros alimentícios)
não deve. salvo comprovação, ser debitada à administração do antecessor do atual Secretário de Saúde, pelo
pouco tempo que ali passou.
Faz-se necessário esclarecer que, com essas ilações o
colunista não deseja excluir ninguém da responsabilidade por essa criminosa açã.o. Quem for Culpado, deve ser
rigorosamente punido. Mas, diante das circunstâncias e
pela gravidade dos fatos, melhor seria que o médico Sérgio Carvalho não fosse tão precipitado em suas conclusões ou insinuações sobre os autores desse verdadeiro
crime contra a comunidade, mesmo porque o almoxarifado central de Ji-Paraná, em sendo do Governo estadual, ali tem áreas de armazenamento, a Secretaria de
Saúde (Central de Distribuição de Medicamentos), a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal.
Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Portanto, faz-se preciso ir devagar com o andor,
porque o santo é de barro ...
Alto Madeira
Porto Velho, sexta-feira, 15 de agosto de 1986
ABATE DE BÚFALOS ESTÃ INDEFINIDO
CARNE IMPORTADA DARÃ PARA 15 DIAS
A questão da falta de carne faz uma semana que estã
~endo discutida sem uma solução definitiva e túâ que
permanecer mais uns dias em debate. Só na segundafeira, quando o rebanho da Fazenda Pau d'úleo, tiver
sido vistoriado, o consumidor saberá com exatidão se terã ou não a carne, que estâ a 800 quilômetros de distância, em sua mesa.
O Secretário de Administração, Zorando de Oliveira,
disSe que é impossível basear-se em suposições para P.ro-
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meter ao mercado a carne de boi e búfalo da Pau d'Õleo
sem saber com exatidão a quantidade dos animais e pondo em risco a criação. O secreiârio também desmentiu o
fato de que 1.800 cabeças tenham sido negociadas com o
Frirondon. Ele não foi procurado por nenhum representante daquela empresa e, de forma nenhuma, poderia fechar negócio com bens públicos sem a autorização da
Assembléia Legislativa. Zorando acrescentou que hoje
viaja para Pau d'Úleo, de onde regressa segunda-feira, e
somente a partir da observação in loco poderá afirmar as
reais condições em que o rebanho se encontra; se possível de comercialização ou não.
Mesmo que os animais estejam em condições de serem
abatidos e consumidos, existe o problema do acesso da
fazenda até a cidade de Costa Marques ou Guajai'âMirim. As informações são conflitantes; nem mesmo o
provãvel número de 3 mil cabeças de búfalos e de m~ cabeças de bois são confirmados. O adminístrador dã. fazenda, Angelo Milasi, não permifiu ser questionado-pela
imprensa e somente retorna a Pau d'Oieo hoje, junt<:>
com o secretário e o coordenador do CPC, Manoel dos
Anjos, que não pode fazer mais nada "a não ser aguardar medidas da Sead".
ALE
· Por se tratar de um bem semovente(públiCo) qualquer
negociação do rebanho da fazenda deve primeiro ser
aprovada pela Assembléia Legislativa. O Deputado Ronaldo Aragão, líder do PMDB na ALE, disse acreditar
que uma mensagem enviada à Casa com o objetivo da
venda dos animais para resolver um problema social será
de imediato aprovada. Mesmo sendo urgente levará uma
semana para ir a plenário.
O Deputado Wálter Bártolo (PMDB), com base política fixada em Costa Marques, região que está situada a
Pau d'óleo, disse, da tribuna da ALE, que as notícias da
colocação no mercado de carne de búfalos, por parte do
Governo do Estado, "não passam de articulações de grupos para desmoralizar o atual Governo". O deputado esquece que o próprio Governador Angelo Angelim foi
quem, sensibilizado com a falta do produto no mercado,
ventilou a hipótese do abate do gado da fazenda para
atender à cidade, em regime de emergência. Wálter Bártolo acrescentou que é "humanamente impossível o
transporte dos búfalos até Porto Velho num periodo menor_ que 90 dias" e sugeriu ão Governo do Estado a importação de gado da Bolívia, ressaltando que a medida
"iria normalizar o abastecimento em Rondônia".
Outro entrave., em menor própõrção, vem dificultando
a remessa da carne importada para Porto Velho. A carne
importada que virá para o Estado tem o seu custo global
em CzS 13,48 o quilo, preço. A Sadia fará a entrega aos
açougueiros por Cz$ 13,80 o que permitirá a venda ao
consumidor dentro da tabela e com margem de lucro suficiente para o varejista.
GOVERNO AINDA CONTARÁ
O REBANHO. DEPOIS VAIÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Da forma como se desenrola o assunto, tudo indica
que a carne importada chegará. a Porto Velho primeiro
do que o rebanho da Fazenda Pau d'Óieo. Ontem, o Secretário Estadual de Administração, Zorando de Oliveira, ao negar qualquer fechamento de negócio com o Fri~
rondon, disse ser impossível basear-se em suposições
para assegurar quantas cabeças de búfalos e bovinos
abastecerão o mercado. Na realidade, nem se pode dizer
com segurança, como afirmou o secretário, que viaja
hoje para Pau d'Óleo, quantos animais existem naquela
propriedade do Governo. Ele disse, também, qúe após a
contagem do rebanho sua comercialização terá. que ser
submetida à aprovação da Assembléia Legislativa. A
vinda de 300 toneladas de carne importada, que abasteceria a cidade por quinze dias, jâ foi autorizada e depen~
de apenas de detalhes burocráticos. ~o máximo até o final da próxima semana o carregamento chega à Capital.
(Pãg. 3 do 1' Cad.)
Alto Madeira
Porto Velho, sábado, 16 de agosto de 1986
GOVERNO COMPRA
20-AMBULÃNCIAS
O Governador Ângelo Angelin, acompanhado do can.diriato a Deputado federal, Moisés Bennesby, e do can-
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didato ao Governo do Estado, Jerônimo Santana, acertou em São Paulo a aquisição de 20 ambulâncias para ser
destinadas aos diversos municípios do interior.
A transação foi definida entre o Governo do Estado e
a direção da General Motors do Brasil, em São Paulo,
com a interferência de Moisés Bennesby, presidente do
Grupo Bennesby, que detém a concessão da General
Motors em Rondônia.
A fábriCa, que somente está atendendo pedidos com
240 dias de prazo, comprometeu-se a entregar os veícu~
los dentro de 60 dias. Por outro lado, a concessionária
Chevrolet em Porto Velho - Sabenauto Comércio de
Veículos Ltda., empresa do Grupo Bennesby abriu mão
da comissão a que teria direito sobre o valor da negociação, reduzindo assim o preço unitário de cada veículo
de CzS 103.000,00 para Cz$ 65.000,00.
As negociações com a General M otors do Brasil foram efetivadas, segundo Mo isés Bennesby, graças a colaboração dos senhores Richard C. Nerod, diretorexecutivo da GM no Brasil e América Latina; Francisco
Satikunos, diretor, e Mauricio Neto, diretor-geral do
Departamento de Lojistas e Governo.
A aquisição dessas ambulâncias demonstra a preocupação do Governo Angelo Angelin com a área da saúde,
deveras carente no interior do Estado. Por outro lado,
reflete a preocupação do candidato Moisés Bennesby
que, em recente viagem as localidades de GuajaráMirim, Costa Marques, Colorado do Oeste e Ji-Paraná,
constatou o problema de falta de ambulâncias recebendo, em cada município, solicitação para interceder junto
ao _Governo do Estado na busca da solução do proble-

ma.
Alto Madeira
farto Velho, domingo, 17, segunda-feira, 18 de
agosto' de 1986
APELAÇÃO
O Conselheiro Hélio Máximo, do Tribunal de Contas
do Estado, entrevistado pela televisão, andou tecendo
sérias considerações sobre a situação em que se encontram as finanças do Estado, diante dos processos que lhe
couberam analisar ou relatar, chegando por isso a dizer
que a administração estadual estava sacando para o futuro, bancando o estelionatário, porque realizando despesas e efetuando pagamentos sem ter recursos disponíveis.
Ao fazer essas graves declarações, o Conselheiro Hélio
Máximo fez questão de frisar que suas afirmativas não
passavam apenas de palavras, porque tudo o que declarou encontra-se escrito, devidamente documentado em
parecer como em voto proferido. Isto quer dizer que
tudo o que foi dito pode ser provado.
Pois bem, um trabalho dessa importância, que visa
corrigir erros da administração e sobretudo chamar a
atenção do Chefe do Executivo para esse descalabro
existente nos diversos setores do Governo, porque exprime a verdade e como tal não pode ser contestado, colocou o seu autor na mira dos endeusadores do Governo.
Despertou, enfim, a ira dos semideuses do olim:PO palaciano, que à falta de argumentos que contraditassem as
afirmações do Sr. Hélio Máximo, apelara, feio, passando
para o terreno das agressões algumas até de ordem pes~
soai, com acusaões'duvidosas, como de torturador de colonos e líderes sindicalistas, quando era delegado da
Polícia Federal e de não ter prestado contas de verba secreta que recebeu quando era Secretário de Segurança
Pública. Chegaram até a acenar com ameaças de destituição dos conselheiros do TCE, caso o Supremo Tribunal Federal acate ação popular impetrada pelos advogados Jerônimo Santana e Tomãs Correia, tudo isso, o que
é estranho, sem contestar qualquer das afirmações feitas
pelo Conselheiro Hélio Máximo.
Quando um deputado federal de estirpe do Sr. Orestes
Muniz e o seu irmão Sadraque Muniz, deputado esta·
dual, que dispõem de condições especiais, pelas estreitas
ligações com o Governador do Estado, tanto de ordem
pessoal como política, enveredam pelo terreno das acusações, sem contestar as afirmações feitas, querendo apenas denegrir a imagem de quem se dispõe, como é o caso
do Conselheiro do TCE, a tentar impedir que o Governo, por seus órgãos de assessoramento, continue a praticar atas que não se ajustam a uma administração séria e
compromissada com os interesses maiores da região,
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quando esses parlamentares lançam mão dessas apelações, repito, é sinal de que lhes faltam melhores argumentos para defender o Go_verno das irregularidades de
que vem sendo acusado. E isso pega mal,_porque a emenda, nesse caso, fica pior que o soneto. E sinal de que o
Governo está pessimamente assessorado.
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SADECK DISSECA O
CONVENIO GLOBAL
A renovação do protocolo de Termo Aditivo, entre o
Governo do Estado e a Previdência Social, foi uma atitude autoritária em plena Nova República, continuando a
caractarizar a classe médica como assalariada e o paciente como indigente. A denúncia consta em relatório elaborado pelo Presidente da AMR, Victor Sadeck Filho, e
apresentado ao Congresso Nacional pelo Senador Odacir Soares. Eis a íntegra do relatório:
"Em junho de 1978, foi impOsto à classe médica e aos
previdenciários de Rondônia - em caráter experimental
e sem qualquer consulta aos interessados - o Convênio
Global de Saúde, celebrado, na época, entre o Governo
do Território Federal de Rondônia e o Ministério da
Previdência e Assistência Social."
"Agindo daquela forma, o INAMPS transferia aresponsabilidade da assistência médica, que é expressamente sua, para o Governo do então Território Federal de
Rondônia, o qual sacrificou-se de todos os modos para
tentar uma assistência médica adequada à população de
Rondônia, fato que jamais conseguiu e do que somos
testemunhas e vítimas."
"O médico, em decorrência, passou a ser verdadeiro
testa-de-ferro de todos os problemas advindes da precaríssíma assistência prestada à população, pois tem sido
sempre responsabilizado por todas as deficiências decor~
rentes do Convênio, como: falta de condições de traba~
lho, falta de medicamentos, inexistência de infraestrutura adequada ao desenvolvimento de suas atividades, ausência médico~previdenciária e total omissão do
INAMPS na fiscalização das cláusulas do convênio."
"Com o Convênio Global, o médico virou assalariado, tendo como vínculo empregaticio o Governo de"
Rondônia, sendo obrigado a assinar contrato duplo de
trabalho (dois contratos de quatro horas cada um). A
imposição não oferecia outra alternativa ao médico: ou
assínava ou era demitido."
"O Convênio Global reduziu o paciente previdenciârio à categoria de indigente, porque o então Território'
Federal de Rondônia tinha muito pouco a oferecer aos
pacientes sem vínculo previdenciário e, mesmo assim.
teve de assumir a clientela do INAMPS, nivelando. por
baixo, os pacientes previdenciários."
"A Previdência Social fugiu à responsabilidade, vendendo ao beneficiário uma mercadoria que jamais entregou, usando mesmo de má fé para com o Governo de
Rondônia, vale dizer, para com toda a população, na
medida em que propunha ser o Convênio Global. a redenção dos problemas de saúde do Território e, na verdade não é isto o que ocorre, muito aO contrário."
"Decorridos oito anos, a situação permanece a mesma. A despeito de estarmos agora sob a égide da Nova
República, ainda persiste o autoritarismo em Rondônia,
pois foi novamente renovado o protocolo de Termos
Aditívos, sem consulta aos interessados, imposto de
cima para baixo, em prejuízo e em detrimento dos que
contribuem e dos que prestam serviços aos beneficiários.
Renovaram o Convénio o Ministério da Previdência e
Assistência Socíal, o Ministério da Saúde, o Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência SOcial e
o Gover'iio âo Estado de Rondônia."
"A Previdência, através da Delegacia do lAPAS em
Rondônia, arrecadou em 1985 CZS. 200.000.000,00 e repassou para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Rondônia, apenas CzS 14.687.442,00 o que é um
verdadeiro absurdo!"
"t fácil concluir, portanto, que em Rondônia a Previdência age apenas como uma verdadeira cobradora de
imposto, em vez de prestar o indispensável e cada vez
mais necessário seguro-saúde aos empregados e empregadores. Este fato é tanto mais grave porque é praticado
com a omissão e a conivência do Governo do Estado de
Rondônia - que celebrou o Termo Aditivo e recentemente-, que deveria ter interesse em defender os direi-

tos das cidadãos que vivem, trabalham e produzem para
a grandeza de Rondônia"
"É um fato notório que a assistência médicoprevidenciária no Brasil propiciou, além de desmandos,
grande sangria nos recursos que lhe pertenciam, mediante corrupção e fraudes.L Em decorrência, a população de
Rondônia foi duramente prejudicada com a política de
saúde previdenciária nos últimos anos."

MATERIAL DA REDE
ESTADUAL DE SAÚDE
ESTAVA "ESTOCADO"
No almoxarifado central da Secretaria de Estado da
Saúde- SESAU,-de Ji-paraná, foram encõntr"ados estocados algumas toneladas de alimentos deteriorados,
além de material clínico e cirúrgicõ suficientes para

cobrir as necessidades da rede estadual de saúde até o final de 1987. O fato foi descoberto pelo Chefe do Núcleo
de AdminiStração Geral da SESAU, Carlos José Magalhães, que encontrou esto_cados no local quatro toneladas de feijão, três de macarrão e duas de arroz.. Entre
produtos clínicos e cirúrgicos, foram fociilíZãd-OS 3.523
termômetros, 7.411 rolos de esparadrapo, 17.531 equipes para soro, 2.546 litros de álcool, 4.368 pacotes de
compressa de gaze, 7.331 pares de luvas cirúrsicas, 1.819
lâminas de bisturi, 44.064 seringas desc_artáveis sem agulhas, 579 escalpes e 7.059 seringas hípodérmicas. Em razão da retenção indevida deste material em Ji-paraná, o
titular da SESAU, Sérgio Siqueira de CarvB.lho, determinou a abertura de uma sindicância para apurar as responsabilidades no caso.
SegundO o Secretário Sérgio Carvalho, enquanto o
material em questão se enco~trava armazenado "nas
unidades de saúde do Estado havia filta até de esparadrapo". A propósito, em Cacoal, a 471 quilômetros de
Porto Velho (Ji-paranâ fica a 370 qui1ômetros da capital), houve a necessidade da realização de uma coleta de
dinheiro para a aquisiÇão de termômetros, enquanto que'
o esparadrapo era substituído por fita gõmad:i-Para o
Secretário da Saúde, o ~fato está possivelmente ligado a
motivos poHficos. Ele_ ainda adiantou· que o inquérito administrativo instaurãõo Pari ipurar a responsabilidade
do caso deverá ser concluído até o final deste mês. Além
disso, o Chefe do Almoxarifado, Sidnei Ranconi, foi destituído do cargo por determinação de Sérgio Carvalho.
Jornal da AMR
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Editorial
RAIO X DO SISTEMA
ESTADUAL DE SAÚDE
Todos segmentos da sociedade rondoniense estão vivamente preocupados, hoje, com o que vem acontecendo
no setor-saúde, onde ao par das deficiências riaturais
num Estado ainda em fase de estruturação, enfrentam~se
tantos outros problemas neste campo que, sem dúvidas,
a Associação Médica de Rondônia não pode fiar omissa
enquanto um sistema todo está desabando à nossa volta.
O quadro é de atemorizar qualquer um com conhecimento de causa: apenas para ilustrar há a alta rotatividade de ocupantes de cargos fundamentais para o desenvolvimento do sistema, como o de titular da Secretaria
Estadual da Saúde, quando já tivemos quatro ocupantes
desta função em menos de I 5 meses, pouco mais de um
ano.
Estas sucessivas mudanças, sem que a classe médica,
mais uma vez, seja ouvida a respeito, causa não só adescontinuidade administrativa mas, principalmente, o temor que hoje, lamentavelmente está confirmado, de que
muita coisa acabe fora dos eixos, com prejuízo ao ele~
mento terminal, o paciente e os reflexos sobre aqueles
que têm contatos com este elemento, nós que atuamos
junto dele.
A Ôludança contínua de secretãrio demonstra que há,
além da instabilidade, uma situação que torna inviável
qualquer planejamento no setor de saúde e os reflexos e
os resultados aí estão.
Como mêdicos, como entidade classista cujo elemento
propulsor é formado por contribuintes da Previdência
Social, lamentamos que, apesar de sob a égide da nova
República. o Governo do Estado haja preferido manter
a linha do autoritarismo e renovar o vergonhoso convênio global com o Ministêrio da Previdêrida SociB.l, que

transforma qualquer contribuinte num mero indigente
sem direitos de pleitear, em Rondônia qualquer tratamento diferenciado e sem que os poderes de decisão estejam ao alcance dos limites do nosso Estado.
A decisão do Governador Ângelo Angelin, de manter
o.entulho representado pelo convênio global, prejudicou
não só aos pacientes-contribuintes mas, também e, talvez
atê, principalmente aos pacientes-médicos que são !Ipenados duas vezes, a primeira pelo desconto compulsório,
aqui verdadeira extorsão oficial e a segunda porque
mantendo-se as estruturas aluais, não podem dar a
atenção que sabemos e têm competência paar tal, aos
que nos procuram nos postos de saúde e hospitais.
O uso político dos sistemas de atendimento ao setor de
saúde em Rondônia também pesa muito para que se tenha um trabalho com resultados mais positivos. Atualmente se exerce no Estado o pior tipo de ditadura que
pode ocorrer, a "ditadura política", onde basta não e$tar
nas boas graças de um cabo-eleitoral qualquer que isto já
representa risco da marginalização profissional.
E enquanto se deteriora todo o sistema, unidades tisicas fundamentais, como o Hospital de Doenças Tropicais, que já funcionava de maneira precãria, foi transformado em depósito de doentes e albergue, onde a cada
momento aumenta o risco de contaminação, enquanto a
transferência do Hospital para um prédio na zona residencial acabou levando à vergonhosa situação de ter este
novo prédio fecb.ado por falta de higiene.
Pior e mais absurdo: como em todos casos anteriores
ninguém assume a responsabilidade por nada. Quando
perguntada alguma autoridade responde com evasivas,
sempre culpando a vizinha.
Neste quadro tenebroso, outro fator aparece, a suspensão do programa de vacinação anti-rábica animal e o
fechamento das ações do canil municipal, o que pode em
breve espaço de tempo retornar a Rondônia o triste fu~
nêrea título de "campeão" mundial da raiva humana,
como já nos aconteceu, com 8 vidas ceifadas, em 1980.
Não pretendemos ver um inimigo em cada esquina ou
apenas dizer que tudo está errado. Mas não hâ como calar quando se encontra a Associação Médica face ao
quadro terríVel que está o setor de saúde em Rondônia,
como ocorre como abandono da interiorização das ações
de saúde o que leva à tendência de piorar ·c-ada vez inais
face à proximidade das eleições de novembro, quando o
Governo direciona ao imediatismo da càça aos votos
toda sua atividade.
De nossa parte há um temor, plenamente justificãdo,
de que há uma situação gravíssirri-a nã área de saúde. De
tal forma que hoje já apresenta uma ameaça concreta à
vida humana em Rondônia e a cada novo dia a situação
piora de tal forma que à nossa frente, lamentavelmente,
não vemos uma luz no fim do túnel.- Dr. Victor Sadeck
Filho, Presidente da AMR.
O Imparcial
Terça-feira, 19 de agosto de 1986
ABERTAS LICITAÇOES PARA ~RECUPERAÇÁO
DE ESTRADAS
A Comissão de Licitação de úbras da Secretaria da
Administração, publicou no Diário Oficial de anteontem
a comunicação da to!llada de preços para a realização de
várias obras no interior do Estado.
Estão previstos serviços de recuperação de rodovias
vicinais nos Municípios de Ouro Preto d'Oeste, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Alta Floresta e Presidente Médici.
Também estão sendo pedidas as cotações d~ preços para
locação de máquinas que serão utilizadas nestes serviços,
num total de 798 quilômetros de estradas.
Os editais e as informações complementares.estão à
disposição dos interessados na Comissão de Licitação de
Obras, na Esplanada das Secretarias, na avenida
Farqbuar.
O Imparcial
Quarta-feira, 20 de agosto de 1986
CLOTER ACUSA: CMR NÃO TEM COMPETllNCIA LEGAL
As críticas do Líder do Partido dos Trabalhadores,
Deputado O o ter Mo ta, foram contestadas pela Companhia de Mineração de Rondônia. O Parlamentar revelou, durante a semana passada, a existência de estrangeiros explorando o ouro do rio Madeira, e na tribuna As-

semblêia Legislativa qualificou a empresa de incompetente. Ari Gurjão, Presidente_da CMR, rebateu suas declarações, dizendo que eram "um ataque de cretinismo".
Admitiu, no entanto, a presença de estrangeiros, alegando que o assunto é da alçada da Polícia Federal.
CMR JUSTIFICA FALHAS E
CONTESTA ACUSAÇOES
A presença de estrangeiros nos garimpos do rio Madeira e a incompetência da Companhia de Mineração de
Rondônia, denunciadas durante a semana passada, pelo
líder do Partido dos Trabalhadores na Assembléia Legislativa, Deputado Cloter Mota, a O IMPARCIAL foram
tema de seu pronunciamento, ontem, no plenário. Suas
críticas foram contestadas pelo presidente da empresa,
Ari Gurjão.
-Não vim para dar resposta à CMR. Meu objetivo é
provar que dentro da tentativa de explicação do presidente, estava clara a incompetência da empresa para até
mesmo pensar em Operação Garimpo,-- uma vei que ·a
pesquisa e lavra de minério é competência única e exclusiva da União, não importa o local e Estado onde se processa a operação, pois o subsolo e subaquático, de acordo com a Constituição do Pais, é de domínio do governo
federal, argumentou o parlamentar.
Cloter disse, ainda, que não necessitaria se esforçar
para provar a existência de estrangeiros na exploração de
ouro do rio Madeira, com mecanismos dos mais modernos e melhores do mundo, porque o próprio presidente
da CMR admitiu o fato, quando atribui a competência
para tratar do assunto à Polícia Federal. "Falta-lhe c_om~
petência legal para cobrar a ação da Polfcia Federal, visto que a CMR é uma empresa que deveria estar disputando o espaço nos garimpos, e não tentando exercer atividades do Departamento Nacional de Pesquisas Mineral (DNPM)".
O líder do PT disse, ainda, que quando se cobra a
atenção ao garimpeiro é porque ela realmente não existe.
"Em sua declaração, o presidente da CMR esqueceu-se
do Ministêrio do Trabalho, que é o órgão competente
para exigir a segurança e higiene no trabalho, asseguradas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT}.
Avaliação da operação garimpo

O presidente da CMR enviou a O IMPARCIAL um
documento contendo cinco pàginas, contestando as criticas do deputado e justificando as falhas da Operação
Garimpo, afirmando que o combate ao tráfico de cocaína é tarefa difícil. Ari Gurjão qualificou a denúncia
como um '"ataque de cretinismo crítico do deputado candidato, exigir resultados imediatos da Operação Garimpo em um campo onde a Polícia Federal e o próprio
Exército dos Estados Unidos têm andado a passos lentos
e amargando reveses". O presidenre referia-se à declaração do pa_rlamentar, que disse não haver nenhuma barreira policial nos 226 quilômetros de estrada até Abunã,
onde se concentram pessoas que vão para diversos garimpos do Madeira, e à denúncia de que o uso de armas e
comércio de drogas e álcool são livres nestas áreas.
Ari GurJão repudiou "as críticas eleitoreiras", alegando que ••a operação não pode funcionar a contento em
toda a extensão do garimpo em Rondônia, que atinge
duzentas milhas ao longo do rio Madeira, e em todos os
sefores, que vão da Saúde à segurança e fiscalização''.
A CMR afirmou, ainda, que o funcionamento da OP
·não é apenas uma questão de tempo, mas principalmente
de recursos, ~•que são mínimos e que só poderiam ser suficientes se para isso íntervisse o governo federai".

Fracasso
-Afirmar que a Operação Garimpo fracassou quando apenas iniciou suas atividades não é apenas uma rematada estupidez como irresponsabilidade, afirmou
Gurjão.
Disse, também, Que tem viajado às áreas de garimpo
para conhecer sua realidade, visitando alojamento, .. curruteias", inspecionando balsas e dragas e conversando
com os trabalhadores, esclarecendo-lhes da necessidade
de exigirem a nota fiscal para a venda do mineral. Afirmou que irá fazer isto até que sejam inspecionadas todas
as localidades de garimpo.
Segundo Gurjão,-em reunião realizada recentemente
na CMR representantes dos órgãos componentes da
Operação Garimpo analisaram o problema ...A empresa
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tem por objetivo reu-nir os órgãos envolvidos na produção e comercialização do ouro para que exerçam ação

coordenada, lançando mão de sua própria verba".
Justificou, ainda, a grande publicidade sobre a Operação Garimpo, diielldo qüe é necesSá"rio que o garimpeiro se conscientize para melhor desempenho profissional.
-A questão de estrangeiros- frisoU Gllrjão- é da
alçada específica da Polícia Federal, tendo a CMR jã enviado ofício ao superintendente regional Juliano Maciel,
solicitando as cabíveis providências.
O presidente da CMR disse, ainda, que a empresa tem
atuado diretamente nos garimpos: "Conseguimos alojamentos para várias equipes que atuam em Piriquitos (localizado em Guajará Mirim). Para lã levamos remédios,
entregues à Sucam (Superintendêncià âe Ca.i:npanhas de
Saúde Pública) e Secretaria de Saúde, e lã mantemos
uma equipe permanente que subsidia ejou contribui
para a ação de todos os demais órgãos",
No documento enviado pela CMR a O IMPARCIAL,
também estava a análise do setor de segurança, pelo delegado Carlos Eduardo Ferreira, dizendo que a Polícia
Militar estã fazendo Um serviço ostenSivo, com barreiras
e prevenção. "Estamos com 31 homens em Piriquiiós,
Quanto à Polícia Militar, disse,- está apenas com um delegado e cinco agentes. Alegou dificuldades para policiar
principalmente Piriquitos, "fronteira com a Bolívia, rota
do tráfico in-ternacional de cocaína e armas-.- Não obstante, temos conseguido alguns êxitos e a prova distO é a
queda do índice de mortalidade", afirmou.
Evasão de ouro
O representante da ReCeita Federal, ShoJf Iamanaka,
disse, no documento enviado pela CMR, que o órgão está fazendo buscas em todas as lojas compradoras de ouro, não só obrigando a abertura de cofres, mas vasculhando todos os locais onde os compradores possam esconder o mineral, examinando, ainda, livros contábeis,
de estoques e verificando notas fiscais, e estabelecendo
multas aOs infratores. Nada comentou, no entanto,
sobre as moderníssimas dragas de propriedade de estrangeiros, que o próprio presidente da CMR admitiu estarem explorando o ouro do Madeira.

O Guaporé
Porto Velho (RO), quãrta-feira, 20 de agosto de 1986
ESTADO PREOCUPADO COM A
QUEDA DA PRODUÇÃO DE OURO
Comparada com a do ano passado, a produção de
ouro de Rondônia deste ano estã decepcionando. Segundo o setor de fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda, em 1985, a produção do ouro, de janeiro a julho,
foi de cerca de 300 quilos, enquanto a deste ano chegou a
apenas 58,18274 quilogramas, A violenta queda da produção estâ assustando inclusive as autoridades ligadas
ao setor de mineração, pois calculaRse que cerca de 30
mil pessoas estão trabalhando nessa atividade extrativista nos garimpos espalhados pelo Estado.
Na opinião de veteranos garimpeiros, o rio Madeira, o
maior produtor de ouro de Rondônia e cuja orí8:em é
considerada "um mistério", está entrando em decadência, em conseqUência da intensa exploração a que vem
sendo submetido há muitos anos. As autoridades da ârea
de mineração, no entanto, atribuem a baixa produção
atual ao fato do rio estar com ainda um grande volume
de água, não permitindo o trabalho normal das balsas e
dragas que operam ao longo do seu curso. De acordo
com estimativas do Sindicato dos Garimpeiros de Rondônia, só nos cinco quilómetros do garimpo de Serraria
estão em atividade 20 mil garimpeiros,
·A inexpressiva produção do metal já ameaça de fechamento dezenas de casas que operam na sua comercialização. No ano passado, funcionavam só em Porto Velho
cerca de 30 firmas do ramo, número que duplicou este
ano, aumentando a concorrência do mercado. Além da
baixa oferta do ouro, o fisco ~ma colaboração das policias civil e militar, está agindo rigorosamente nos garimpos, impedindo que os compradores autônomos e representantes das firmas instaladas na capital adquiram o
ouro sem pagar o 1 por cento correspondente ao imposto
único sobre minerais.

O Impacial
Quarta-feit_:a, 20 de agosto de 1986
TOMÁS QUER PRESSÃO
NO GOVERNO FEDERAL
Pressionar o governo federal para a existência de Rondônia: e seu-s problemas através de uma atuação conjunta
dos prefeitos e das comunidades de todo o Estado, é a estratégia do prefeito da capital, revelada ontem, para conseguir verbas para Rondônia. Tomãs, no encerramento
da solenidade de assinatura de repasse de verbas do governo do Estado para as prefeituras municipais, foi
aplaudido demoradamente pelos prefeitos presentes, e
chamado de nosso líder por mais de um deles.
TOMÁS DENUNCIA OMISSÃO
DO GOVERNO FEDERAL EM RO
.. 1:: preciso que todos se compenetrem da imprensa necessidade de fãzermos algum tipo de pressão para mostrar ao Governo Federal que existimos, que Rondôni?
existe", este foi o patético apelo do Prefeito da capital,
Tomãs Correia, aos prefeitos dos municípios do interior
do Estado, feito ontem no Palãcio Presidente Vargas
após a assinatura de convênios pelos quais o Governo do
Estado repassou 85 milhões de cruzados às prefeituras de
Rondônia. Destinados à recuperação de estradas vicinais.
Tomás, muito aplaudido pelos presentes, observou
que "aqui vemos o exemplo do Governo do Estado repassando recursos para as prefeituras, e lamentamos que
o Governo Federal não repasse recursos para o Estado.
Não há compreensão no Governo Federal quanto aos
problemas de Rondônia", reclamou o prefeito. Tomâs
lembrou ainda ser necessário levantar a bandeira da redistribuição tributária na campanha da Constituinte.
"Neste Governo a Nova República se verifica um centralismo administrativo e financeiro mais severo que o
que existia na Velha República, e isto não pode continuar assim", disse o prefeito da capital.
Em seu discurso, falando sobre recente viagem feita a
Brasília em busca de recursos, acompanhando o governador do Estado, Tomás disse que "em Brasília o desconhecimento em relação a Rondônia é total. Após esperar
por horas na ante-sala de funcionários do 59 escalão,
quando éramos recebidos, éramos apresentados como
Prefeito de Porto Velho, Capital de_ Roraima, Acre,
Amapá, as vezes acertavam e diziam Rondônia", reclamou Tomás.
Lembrando que Rondônia "ao absorver a migração absorve também problemas sociais de outras regiões", Tomás Correia observou que o GoVerno Federal não propi.:
cia nenhuma contra-partida ao pepel de escoadouro das
tensões sociais representado pelo Estado. "Para as regiões do Sul há recursos, para o Nordeste há recursos;
porque não para Rondônia? Temos que fazer algum tipo
de pressão e mostrar que existimos, que precisamos, que
queremos", afirmou.
Aplaudido, Tomás ouviu em seguida o Prefeito de Cacoal, Josino Brito, que chamando-o de "nosso líder",
elogiou o Governador Angelo Angelin pelo repasse de
recursos à sua Prefeitura. "Em 3 anos e meio de prefeito
ê a primeira vez que recebemos recursos do Governo do
Estado", disse J osino.
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do ProJeto de Lei do Senado n9 60, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo a-o Decreto-lei n9 I .923,
de 20 de janeiro de 1982, que "modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS", tendo
PARECERES, sob n9s 711 e 712, de 1985, das Comissões;
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
de Finanças, favorável.
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1985, de autoria do Senador Roberto Saturnino, que "isenta do recolhimento do IPI a aquisição
de veículos, de fabricação nacional, por portadores de
deficiência física", tendo
PARECERES, sob n9s 632 e 633, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade: e
- de Finanças, fa vorãvel.
3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 230, de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que ''dispõe sobre o cálculo do Imposto de Renda
na fonte dos servidores públicos civis federais, estaduais
e municipais", tendo
PARECERES, sob n9s 814 a 816, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- de Serviço Público Civil, favorãvel; e
- de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE {Alaor Coutinho) cerrada a sessão.

Está en-

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE I•-9-86 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao chegar a esta Casa hoje, tive, como todos os colegas de representação popular, a alegria de vê-la ocupada
pela juventude, formada segundo informações, por estudantes da Faculdades de Direito de São Paulo. E se de
outras faculdades, se de outras escolas deste continental
território brasileiro, isso só nos daria a alegria que deu;
só nos daria o orgulho de ver que os jovens estão atentos
à hora política que o País está vivendo, sem dúvida, de
excepcional importância. Por isso, desejo, antes de tecer
comentários a respeito de problema político, a que me
reportarei daqui a alguns minutos, quero dirigir, em meu
nome pessoal, e creio que o farei também em nome desta
Casa, a nossa saudação cordial e fraterna a esses jovens
patrícios, certo de que quando procuraram visitar o Senado da República, eles o fizeram com o propósito de
homenagear os representantes do povo.
Assim, quero cumprimentá-los, quero recebê-los e, se
V, Ex~. Sr. Presidente, me permite, em nome da Casa~ dizer que toda vez que aqui vier um estudante, um jovem,
um brasileiro, ele será bem recebido, bem acolhido e nenhuma disposição regimental poderã prevalecer para impedir a sua manifestação, priilcipalmente, se jovem, porque a alegria é a manifestação natural da juventude.
Portanto, com essas breves palavras, saúdo, cordial e
fraternalmente, os jovens que aqui estiveram e dizer-lhes
que a sua disposição de participar do atual momento
político, revelada agora, representa, sobretudo, a certeza
de que eles, que constituem o futuro desta Pátria, estão
atentos à importância da representação popular como
fundamento do regime democrático.
Si'. PreSidente, Srs. Senadores, tomei conhecimento
pelo Correio Braziliense de matéria relativa do Congresso Nacional do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, realizado hâ poucos· dias, neste Senado, intitulada "PMDB assume nova postura para a campanha".
De início, Sr. Presidente, como poderia a posição a ser
manifestada por mim em torno do assunto ser tida como
decorrência da posição do Ministro-Chefe da Casa Civil,
pela minha condição de seu suplente, e estando na Liderança do PFL, como reflexo da orientação do meu Partido em torno do problema, quero dizer que a posição a
ser expressa é da minha inteira responsabilidade,
Esta colocação nada tem a ver com a do Senador Marco Macie1 e com a do PFL, repito, para evitar interpretações ou conclus_ões equívocas ou apressadas.
E que aqui leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se i!:
verdadeira a publicação- que o PMDB, durante a cam-
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panha, nem é e nem deixa de ser, nem é Governo e nem
Sr. Presidente, outro assunto desejo abordar nesta
deixa de ser Governo, antes pelo contrário. Já chegou a
oportunidade.
hora de esse Partido, que se considera o suporte maior
Tivemos o prazer de receber ofício do Senhor Prefeito
da Aliança Democrática que apoia o Governo da ReMunicipal de Peruíbe, Estado de São Paulo, onde são expública, definir, de uma vez por todas, a sua posição,
plicitadas sugestões relativas à educação, pré-escolar e a
exorcizando o drama shakesperiano que o atormenta,
um sistema integrado de serviços de educação, saúde e
passando a adotar uma posição firme, decidida e positialimentação. Tais sugestões foram, em primeiro lugar,
va, porque esse procedimento não recomenda ninguém e
encaminhadas aos Excelentíssimos Senhores Presidentes
nem credencia o Partido perante o eleitorado do País.
da República e Ministro da Educação. Apraz-nos ver a
Faço essa assertiva, Sr. Piesidente, Srs. ScnHdores,
participação do Município na d_íscussão dos problemas
porque o meu Partido- Partido da F~ente Liberal- janacionais, pois a democracia e o regime federativo, como
mais titubeou, tergiversou, jamais deixou de tomar atituas árvores, crescem de baixo para cima.
des firmes e corajosas, desde que assumiu a resPonsabiliA preocupação daquela Prefeitura se volta para a
dade do Poder, com a inauguração da Nova República,
fome e a assistência de que carece a infância, tanto em
empossado o Presidente José Sarney.
ãreas rurais quanto urbanas. Propõe, então, que se exEssa a razão peta qual não entendo __, e custamos topanda em regime integral, de oito horas dlãrias, a edudos, do PFL, e por certo o povo - a entender que um
cação, através da qual seria fornecida alimentação e sePartido que apoia o Governo escolha a oportunidade ou
riam proporcionados serviços de saúde. Para tanto, tem
os pontos que deve apoiar, negando, noutros setores, a
em vista a obrigatoriedade, estabelecida pela Emenda
sua solidariedade, e mais do que isso, Sr. Presidente, a
Calmou, de os Estados e Municípios aplicarem pelo mesua lealdade.
nos vinte e cinco por cento da sua receitá de impostos em
E - pela notícia que leio - se Cl.iz qUe o povo tem de
despesas educacionais.
voltar às ruas. Nós achamos que o povo precisa estar
O espírito que anima a proposta é da maior relevância.
atento, no seu trabalho, na sua luta pela vida, vida difíCom efeito, a educação pré-escolar visa ao desenvolvicil, para fiscalizar os seus representantes e julgar-lhes os
mento global da criança, de acordo com as suas necessiatos. Mas, o povo ao voltar às ruas, está atento ao posidades físicas e psicológicas, considerando-se a importâncionamento dos seus representantes e dos políticos. E
cia dos primeiros anos de vida na formação do indivípor isso, observo, que o Partido do Movimento Demoduo. No entanto, tais oportunidades educacionais no
crático Brasileiro, as suas Lideranças, não entendendo o
Brasil são escassas, sobretudo para crianças de baixa
anunciado comportamento do PMDB, por não
renda. A prioridade constitucional, como seria de se esconsiderá~lo correto e, merecedor dos seus aplausos;
perar, ê o ensino de 1"' Grau, destinado ao grupo etário
muito pelo contrário, tal comportamento_ merece o seu
de sete a quatorze anos. Sem dú.vida, a escola fundamenformal repúdio, também por aético. Se há bônus a regístal, comum e compulsória para todos, é elemento básico
trar em favor de quem participa do Governo, não há
da democracia. Contudo, as crianças em idade précomo que repassar õ õnus dele decorrente. Só tenho raescolar constituem um grupo de maior importância, inzões para estranhar que o sol-disant, maior Partido do
clusive para a própria escolaridade obrigatória, onde a
governo esteja, de público, num Congresso para o qual
atuação preventiva pode ter profundos efeitos. Por isto,
convida o Senhor Presidente da República e lhe presta
cumpre que as políticas públícas considerem seriamente
homenagem - a dizer que o Partido vai voltar às ruas,
este segmento da população nacional.
que apóia o Governo, por um lado, e não o apóia, por
Esta consideração, todavia, deve caracterizar-se por
outro.
uma verdadeira política social, que passa a integrar ou,
pelo menos, coordenar os serviços de diferentes setores.
Ora, Sr. Presidente, essa posição, que coincide ser ado·-Parece ser tradição no Pais gastar muito para os resultatada às Y"ésperas de um pleito eleitoral, não pode ser a de
dos
alcançados, uma vez que, entre outros fatores, o houm Partido que integra a Aliança Democrática, a de um
mem é visto não como uma únidade, mas como uma
Partido que diz apoiar o Governo. O Poder desgasta- e
sériede compartimentos, um da saúde, outro da edu-_
todos os governadores de todos os Partidos podem dar
cação, outro da previdência social e assim por diante.
esse testemunho - e por essa razão, o- PMDB, sob pena
Ora, o homem, sujeito das políticas públicas, não é uma
de faltar aos deveres de lealdade, não pode assumir um
cômoda, é um ser integral que exige tratamento coordecomportamento como o noticiado.
Vemos, pois, com bons augúrios, a insistência emo povó esp-era que o GoVernO -reatízC tUdO,- qUe faça _ nado.
uma política social integrada e não fragmentada .
.tudo; e como não é possível, começa o processo de desEsta integração de esforços na ârea da política -social
gaste, de perda de prestígio do governante._ O que quere--_
não deve, contudo, implicar desfiguração de setores parmos é eficácia do governante, é eficiêncíi; o que exigimos
ticulares. Integração não é perda de identidade. Assim, o
é a boa aplicação dos dinheiros públicos; a que deseja-_
melhor serviço que a educação deve prestar é a escolarimos é o combate ao desperdício; que se faça o niáxinio
zação de boa qualidade, nada obstando que esta seja ascom o mínimo de recursos e não o que os recursos não
sociada a outros serviços, quando isto for encarado
permitem seja realizado.
como conveniente. Desta forma, inclusive, preservar~se
ã a conquista da definição legal de despesas educacioNão desejo deter-me em outros pontos, objeto da reportagem do Correio Braziliense; no que toca à privatinais, do ponto de vista das finanças públicas._ Caso conzação, quando o Estado ocupa uma grande área da ecotrário, haverá uma descaracterização nociva para todos.
nomia. Não quero me deter no problema do pagamento
Cabe-nos lembrar, ainda, que, junto à politica social, é
imprescindível uma política de emprego e de salârio que
dos juros da dívida externa; todos esses pontos aqui focalizados, e objeto de consideração do Partido do Movicontribua para melhoria substancial das condições de
mento Democrático Brasileiro, no seu Congresso, já fovída. A ajuda a!Jmentar é necessária e a pres~nça do Estado nos serviços sociais é uma coilquista -dà ·nossa époram devidamente estudados pelo meu partido, e nós temos as nossas posições sobre eles, as quais não são moca. Muito se pode conseguir, distribuindo beils e prestannopólio nosso, mas que defendemos, coincidenteinente
do serviços a grupos desprivilegiados da sociedade. Pocom as posições de outros Partidos, inclusive com a porém, nada substitui a dignidade do homem que tem um
sição do PMDB.
emprego, um salãrio digno e direitos trabalhistas e previdenciãrios devidamente respf:iiãdos. Deste modo, ele
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz esses comenpode atender às suas necessidades sem laços de depen-_
tários, a vôo de pássaro, só para reafirmar, aqui que a
dência. Sabendo pescar, ele não precisa receber o peixe.
nossa decisão de apoiar o Presidente Sarney continua
Este o alvo mais alto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
sem oscilações; se o Governo falhar em alguns setores que
temos em mira para a construção da _sgciedade dee é natural que isso possa acontecer- nós discutiremos
mociãtica. Uma sociedade onde os nossos filhos e netos
em foro próprio, sem críticas públicas ao Governo, porR
não tenham razões para envergonhar-se desta geração.
que essa de criticar é a tarefa específica da oposição. Agiremos assim, com o intuiutQ de colaborar e jamais com o
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex' um aparte?
intuito de faturar eleitoralmente, às vésperas do pleito.
As críticas que o PMDB anuncia se afastam da lealdade
O SR. NIV ALDO MACHADO- Com muito-prazer,
e da fidelidade a que estã obrigado, pela sua responsabinobre Senador Luiz Cavalcante:
lidade no Governo, onde ocupa 15 Ministérios e vários
órgãos de importância.
O Sr. Luiz Cavalcante- Em primeiro lugar, minhas
ESsa a mhiha ·viSão sÕbre-0- comport~mento. ·que o
desculpas pela atraso do aparte. E que muito hesitei em
PMDB estaria disposto a adotar em relação ao Governo.
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dá-lo. Mas, afinal, a minha consciência me impeliu a vir
ao microfone. Meu aparte diz respeito à posição de V.
Ex,, estranhando que um Partido que apóia o Governo
dele divirja eln determinadas circunstâncias ou, por ouR
tra, que não esteja sempre solídârio com o Presidente da
República. Neste particular, eminente colega, em que
pese o meu imenso respeito a V. Ex', e em particular a
minha amizade, divirjo do seu ponto de vista. E apOnto,
como exemplo, o próprio Presidente José Sarney, que,
Presidente do PDS, Partido do Governo, divergiu do
Presidente João Figueiredo, transpôs o Rubicon, deixando o seu Partido e deixando o Presidente. Justamente
por esse gesto foi ele alçado à Presidência da República.
Este, o meu aparte, eminente colega.

0 SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Luiz Ca-

valcante~ ouço semPre V. Ex~ com a maior atenção, pelo

conceito em que o tenho. Governador do seu Estado,
cargo que desempenhou com operosidade e honestidade
-_quando falo em honestidade, deY"o assinalar que para
mim o normal é o homem ser honesto; a desonestidade é
o desvio do comportamento humano- V. Ex', por ísso,
grangeou merecidamente prestígio e reSpeito.
Mas queria dizer a V. Ex' que hã que distinguir entre a
posição assumida pelo hoje Presidente Josê Sarney, então Presidente do PDS, divergindo do Governo, a ponto
de formar a dissidência ao lado do atual Ministro Marco
Maciel, do, à época, Vice-Presidente Aureliano Chaves e
outros nomes de expressão do nosso Partido, e o comportamento do PMDB agora anunciado. Deduz_-se que o
PMDB quer agir como se não fora Governo, com o pê
no palanque. Não ê possível que o Partido com a responsabilidade de apoiar o Governo, ao invés de fazer suas
críticas no foro adequado, por discordar de alguns pontos da admlnístração, esteja a querer faturar, eleitoralmente, a insatiSfação do povo em relação a eventuais falhas. Se o Plano Cruzado não tivesse sido instituído no
dia 28 de fevereiro, se sua adoção fosse prorrogada mais
24 horas, teríamos o PMDB na Oposição, a fruir vantagens eleitorais do desgaste que o Governo vinha sofrendo. Acostumou-se, ao longo de mais de vinte anos, apenas a criticar e a negar tudo, a votar contra tudo, até
contra a anistia, o PMDB não resiste aos aplausos fáceis
e deseja a popularidade, que corteja em vez de conquistar.
De maneira que, aceitando o aparte de V. Ex• e pedindo permissão para incorporá-lo às palavras que estou
pronunciando, reafirmo que há, na verdade, uma grande
diferença entre o fato de ontem e o de hoje. Eu li, muitas
vezes, V. Ex• tomando posições contrárias às do Governo de então, aos desacertos públicos e notórios que deveriam ser corrigidos, e infelizmente não foram. V. Ex• não
ficou calado nem um só dia- protestou com autoridade.
O Sr. Luiz Cavalcante - Foi isso que me imPeliu a
dar-lhe o aparte, nobre colega.
O SR. NIVALDO MACHADO- V. Ex• protestou a
toda hora e a todo momento, V. Ex• se mostrou sempre
firme, numa linha de coerência que o Senado respeita e
que a Nação registra.
Esta sua posição coincide com aquela que foi adotada
por José Sarney, à época; por Marco Maciel; por Jorge
Bornhausen; por Guilherme Palmeira; por Carlos Chiarelli; por Roberto Magalhães, então Governador de Pernambuco; por mim, que: os acompanhei desde a primeira
hora e que assinei, como V. Ex•, o Manifesto de criação
do Partido da Frente Liberal, aqui; como o Ministro AuR
re:liano Chaves, então Vice-Presidente da Repúblcia.
A discordância do PMDB, manüestada, agora, às vésR
peras das eleições, atende às suas conveniências e aos
seus interesses. O jogo de cena e a pose para a arquibancada demonstram isso.
No meu entender, no meu julgamento, esse Partido
perde com esse comportamento a credibilidade perante o
povo e falta à sua responsabilidade perante o Governo
de que participa.
O

S_r~

Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' outro aparte'?

O SR. NIV ALDO MACHÁDO- Com muito prazer
ouço V. Ex•.
O Sr. Lufz Cavalcante- Dizia o saudoso Nelson Rodrigues· que "toda a unanimidade é burra". Assim, de
certo modo, é o caso da solidariedade absoluta. Não che-
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go ao extremo de dizer que tal solidariedade seja burrice,
mas é uma espécie de sujeição, o que não rima com democracia. Muito Obrigado.

O SR. NIVALPO MACHAPO - Muito obrigado,
nobre Senador Luiz Cavalcante, mas reafirmo a minha
posição, distinguindo entre o gesto a que V. Ex~ se reporta e o gesto atual do PMDB: as posições atuais, anunciadas pelo PMDB- que, por sinal, no Governo do Presidente José Sarney, ocupa 15 Ministérios, alêm da presidência de órgãos públicos importantes, e se dã ao luxo de
criticar, quando julga eleitoralmente conveniente- não
podem ser consideradas iguais; há, V. Ex• há de convir,
grande diferença entre elas.
Eram essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações que desejava fazer na tarde de hoje. Muito obrigado. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl·
VALDO MACHADO NA SESSÃO DJU6-9-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIV ALDO MA CHAPO (PFL- PE. Para dis·
cutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Até pouco tempo, eram poucos os empréstimos solicitados, quer internos, quer externos, e muito poucos os
concedidos. Assim, administrei minha cidade, a velha e
legendária Marim dos Caetés, a antiga capital pernambucana; e durante três anos e três meses, com os parcos
recursos do Erário - permitam os companheiros de representação popular que esteja falando, aqui, sobre um
proble!lla que envolve o meu nome- administrei, repito, a Cidade, sem recorrer a um só centavo de empréstimo; com recursos modestos do orçamento, saldei compromissos de administrações anteriores e realizei algu~
mas obras importantes. Posso dizer que o Governo do
Estado, à época, em quase nada ajudou o meu município.
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Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já se tornou moda: hoje, ninguém faz mais nada, ninguém governa mais
nada, ninguém administra mais coisa nenhuma, sem recorrer a empréstimos ou a recursos fornecidos pela
União ol.l pelos Estados, a fundo perdido, estes, muitas
.vezes, sem a obrigação de prestação de contas.
Precisamente nos últimos dez anos, Olinda passou a
receber recursos vultosos do Governo Federal, através
do Projeto CURA. Mas, Sr. Presidente, fez-ze muito
pouco com esses recursos.
Esse fato me leva a parodiar o grande estadista Winston Churchill, que, ao exaltar os aviadores ingleses que
defenderam com patriotismo inexcedível, Londres, dos
ataques da aviação alemã, afirmou: "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos." E eu diria, agora, sem medo de
ser injusto: nunca, em tanto tempo, com tanto dinheiro,
um prefeito fez tão pouco. Todo olindense sabe disso,
porque sente na própria pele o descalabro e a inércia da
administração atual, no que vem seguindo o exemplo do
seu antecessor, do qual parece ser fiel discípulo. Nunca
Olirida recebeu tantos recursos como tem recebido nestes
últimos dez anos, para se fazer tão pouco. E uma tristeza, hoje, para o brasileiro ou estrangeiro que visita a
Cidade-Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade:
o panorama é o mesmo de dez anos atrás, apesar dos
consideráveis recursos do Erário, dos _empréstimos e das
transferências de recursos recebidos pelo Município.
Vou votar a favor do empréstimo solicitado, Ora em debate. Fiz questão de fazê-lo na Comissão de Constituição e Justiça e vou dar o meu voto agora, para que
amanhã não se diga que eu, representando Pernambuco,
tendo sido Prefeito de Olinda, me opus à entrega de recursos destinados ao município onde nasci.
Jamais o faria, Sr. Presidente, pois sempre soube colocar o interesse público acima de interesses pessoais ou
eleitorais. Não tenho interesse pessoal a defender quando se cogita do interesse público. Sempre respeitei essa

3413

hierarquia: o meu interesse pessoal está abaixo do interesse público. Nessa hierarquia, t:m primeirO lugar está à
coletivo, abaixo d_o qual está o do Partido e
abaixo do interesse do Partido, está o interesse pessoal.
Por isso, eu quero, nesta hora, votando a favor do proje-.
to de concessão deste empréstimo destinado a realizar a
I~ etapa•do projeto, por sinal e por ironia das coisas, intitulado "Pé no Chão", nome que eu diria desnecessário;
pois, com o pé no chão - e pior do que isso, com o pé
nos buracos e na lama- já vive o povo da minha terra,
de um recan.t~ a outro do Município.
Ê muito pouco o que se fez em Olinda ao longo dos últimos dez anos, com recursos tão vultosos como os que
foram entregues à antiga capital pernambucana.
Do avulso que tenho em mãos, distribuído pelo Senado, nada consta em termos concretos, que possa dar a
menor idéia do objeto do projeto denominado "Pé no
Chão", a ser implantado em sua lt etapa.
O que há de concreto é o aumento da dívida de Olinda, que, até perto do 39 milénio, terá débito a saldar.
Assim, ficará íngovernãve1 a cidade de Olinda, a partir
do término da atual gestão; ficará ingovernável porque
tem empréstimos a pagar, contraídos desde a gestão anterior, aos quais se adiciona, agora, o que está sendo solicitado. Veja-se que o Prefeito tem 3 anos de carência, de
modo que, na sua gestão, não iniciará o pagamento de
qualquer parcela._ O seu sucessor enfrentará o encargo
decorrente do presente e dos outros empréstimos.
interess~

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao concluir essas palavras, que entendi do meu dever pronunciar a respeito do
pedido de empréstimo da Prefeitura de Olinda, no valor
equivalente em cruzados, a até 236.935.70 OTN, reafirmo o meu voto favorãvel, pois jamais votaria, como ja~
mais votei, contra o-s interesses da minha cidade, do Estado e do País.
Tenho pena de Olinda e de seu povo. Olinda me dói,
Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
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.-------CONGRESSO NACIONAL----Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1986
Aprova o texto do Protocolo relativo à Emenda à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, concluído
ein Montreal, a 10 de maio de 1984.
Art. I' E aprovado o texto do Protocolo relativo à Emenda à Convenção sobre A viação Civil Internacional, concluído em Montreal, a 10 de maio de 1984.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de suá publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1986. - Senador José FrageUi, Presidente.

PROTOCOLO
Relativo a uma Emenda à Convenção sobre
Aviação Civil Internacional

A ASSEMBLEIA DA ORGANIZAÇÃO DE
AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL
Tendo-se reunido em sua Vigésima Quinta Sess3:o {Extraordinária) em Montreal, em 10 de maio de 1984,
Havendo tomado nota de que a aviação civil internapresercional pode ajudar significativamente a criar
var a amizade e a compreensão entre as nações e os povos do mundo, enquanto o seu abuso pode constituir-se
numa ameaça à segurança geral;
Havendo tomado nota de que é desejável evitar atritos
entre os povos e as nações e preservar entre os mesmos a
cooperação sobre a qual depende a paz do mundo;
Havendo tomado nota de que é necessário que a
aviação civil internacional possa se desenvolver de maneira segura e ordenada;
Havendo tomado nota de que, consoante considerações humanitáriaS elementares, a segurança e as vidas
das pessoas a bordo das aeronaves civis devem ser preservadas;
Havendo tomado nota de que, na Convenção sobre
Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago, em
7 de dezembro de 1944, os Estados Contratantes
-reconhecem que cada Estado possui completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo situado acima do
seu território;
-comprometem-se a levar em conta a segurança da
navegação das aeronaves civis, ao estabelecerem regula-

ea

mentes aplicáveis às aeronaves do Estado;
-acordam em não utilizar a aviação civil para propósitos incompatíveís com os objetivos da Convenção;
Havendo tomado nota de que os Estados Contratantes resolveram adotar medidas apropriadas, para evitar
que se viole o espaço aéreo de outros Estados e que se
empregue a aviação civil para fins incompatíveis com os
objetivos da Convenção, e para reforçar a segurança da
aviação civil internacional,
Havendo tomado nota do desejo geral dos Estados
Contratantes de reafirmarem o princípio de não recorrer
ao emprego de armas contra aeronaves civis em vôo,
1. DECIDE, por conseguinte, que é desejâvel emendar a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago, em 7 de dezembro de 1944;
2. APROVA, em virtude do_ disposto no artigo 94
(a) da referida Convenção, a seguinte emenda proposta à
mesma:
INSERIR, após o artigo 3~>, o novo artigo 39 bis
•'ARTIGO 39 Bis
a) Os Estados Contratantes reconhecem que
todo Estado deve abster-se de recorrer ao uso de armas contra aeronaves civis em võo e que, em ciSo de
interceptação, a vida das pessoas a bordo e a segurança das aeronaves não devem ser colocadas em
perigo. Não se deve interpretar que a presente dis~
posição modifica, de modo algum, os direitos e as
obrigações dos Estados, em virtude da Carta das
Nações Unidas.
b) Os Estados Contratantes reconhecem que
todo Estado, no exercício de sua soberania, possui o

direito de exigir o pouso, em um aeroporto designado, de uma aeronave civil, que sobrevoe o seu terri~
tório sem autorização, ou a respeito-da qual existam
razões fundamentais para se inferir que a mesma está sendo utilizada para fins incompatíveis com oS
objetivos da presente Convenção; o Estado mencionado pode, igualmente, dar outras instruções necessárias, para pôr fim a tais víolações. Para tal efeito,
os Estados Contratantes poderão recorrer a todos
os meios apropriados compatíveis com os preceitos
pertinentes ao direito internacional, inclusive as disposições atinentes da presente Convenção, especifi~
camente, a alínea a deste artigo. Cada Estado Con~
tratante concorda em publicar seus regulamentos vi~
gentes, em matéria de interceptação de aeronaves civis.
cj Toda aeronave civil acatarâ uma ordem dada,
em confcirni.idade com a alínea b do presente artigo.
Para tal fim, cada Estado Contratante incorporará
em sua legislação, ou em seus regulamentos, todas
as disposições necessárias para que toda aeronave
civil, matriculada no referido Estado, ou utilizada
por um operador, cuja sede principal ou domicilio
permanente se situe em seu território, seja obrigada
a acatar dita ordem. Cada Estado Confratailte to~
marâ as medidas apropriadas, para que toda violação de leis, ou regulamentos aplicâveis, sej:i punida com sanções severas e submeterá o caso às autoridades competentes, em conformidade com as leis
nacionais.
d) Cada Estado Contratante tomará. as medidas
apropriadas para proibir a utilização deliberada de
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aeronaves ciVis~ matriculadas no mencionado Estado, ou empregadas por um operador, cuja sede principal ou domicílio permanente se sit~e no referido
Estado, para quaisquer fins incompatíVeis Com os
objetívos da pr-esente Convenção.
Este disp,ositivo não afetarâ a alínea a, nem derrogarã as alíneas b e c do presente artigo."

3. FIXA, de acordo com o disposto no referido arti~
go 94 (a) da mencionada Convenção, em cento e dois o
número de Estados Contratantes, cuja ratificação é ne~
cessâria para que da dita proposta de emenda entre em
vigor, e
4. DECIDE que o Secretãrio-Geral da Organização
de Aviação Civil Internacional redija um Protocolo, nos
idiomas inglês, francês, russo e espanhol, todos igual~
mente autênticos, que contenha a propsta de emenda aci~
ma mencionada, bem como as disposições que se se·
guem:

a) O Protocolo será firmado pelo Presidente e pelo
Secretário-Geral da Assembléia.
b_) O Protqcolo __ ficará aberto à ratificação de to_do
~stado que t~nha r-atificado 3. citada Conve-nção sobre
Aviação Civil Internacional, ou a ela haia aderido.
c) Os instrumentos de ratificação se. depositarão na
Organização de Aviação Cívil InternacionaL
d) O Protocolo entrará em vigor com relação aos Estados que o hajam ratificado, na data do depósito do
centésimo segundo instrumento de ratificaçã-o.e) O Secretário-Geral notificará, imediatamente, a
todos os Estados ContratanteS a data do dePósito de
cada ratificação.
- -f) O Secretário-Geral notificará, imediatamente, a
entrada em vigor do Protocolo a todos os Estados-partes
da dita Convenção.
g) O presente Protocolo entrará em vigor, com relação a todo Estado Contratante que o ratifique, depois
da data mencionada, des_de o momento em que deposite

o seu instrumento de ratificação na Organização de
Aviação Civil Internacional.
PORTANTO, de acordo com a mencionada decisão
da Assembléia
O presente Protocolo foi elaborado pelo SecretárioGeral da Organização.
Em TESTEMUNHO do que, o Presidente e o
SeCretário-Geral da mencionada Vigésima Quinta Se~
~ são (Extraordinária) da Assemb(éía da Organização de
Aviação Civil Internacional, devidamente autorizados
pela Assembléia, assinam o presente Protocolo.
FEITO em Montreal, a 10 de maio de mil novecentos
e oitenta e quatro, num único exemplar, redigido nos
idiomas inglês, francês, russo e espanhol, sendo cada texto igualmente autêntico. O presente Protocolo ficarâ dep~sitado nos arquivos da Orgariização de Aviação Civil
Internacional e o Secretário-Geral da Organização transmitirã cópias autenticadas do mesmo a todos os Estado&-

partes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional,
feita em Chicago, a 7 de dezembro de 1944.

-j---------SENADO FEDERAL--------,Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 296, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Navi~aí, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 114.768,00 ,Obrigações do Tesouro Nacional - OTNArt. I• É a Prefeitura Municipal de Navira!, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada 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 114.768,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Econômiea Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de galerias de âguas pluviais no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federalaprovou, nos termos do àrt. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 297, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Axixá de Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 316-.463,86 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos)._
Art. I• f: a Prefeitura Municipal de Axixâ de Goiâs, Estado de Goiâs, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cd 316.463,86 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos), correspondente a 8.282,56 Obrigações Reajustãveis
do Tesouro 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 implantação de meios-fios, sarjetas e 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, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 298, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52.055,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN._
Art. 1• f: a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Cearã, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 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 52.055,00 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 meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitârio no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 299, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 9.777,69 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• f: a Prefeitura Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, alterada 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 9.777,69 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 im'plantação de galerias de ãguas pluviais e calçamento no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 25 de setembro de 1986. -

Senador José FrageUi, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 300, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CzS 438.261.174,40
(quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e setenta e quatro cruzados e quarenta centavos).
Art. 1• É o Governo do Estado de Goiãs, nos termos da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação~ de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e
sessenta e um mil, cento e setenta e quatro cruzados e quarenta centavos),junto ao Banco do Estado de Goiãs S.A, este na quali-dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada àimplantação de projetas de ampliação do sistema de esgoto sanitârio de Goiãnia; obedecidas as demais condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
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Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente., promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 301, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 62.932,70 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, deSde dezembro de 1985, do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.932,70 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, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 302, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 78.137,00 Obrigações do Tesouro Na6ional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de li 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 78.137,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quaiídade de gestora
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à recuperação e ampliação da rede escolar no Município.

do

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 303, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Figueirópolis, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor correspondente, ent cruzados, a 12.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Figueirópolis, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 12.000,00 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 construção de um Centro Comunitário no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
• RESOLUÇÃO N• 304, DE~1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos).
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, 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 Cz$
185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco centavos), correspondente a 3.479,04 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- OTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 53.437,40, vigente em se-
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tembro de 1985, 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 respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente, prornulgo a seguinte
'
RESOLUÇÃO N• 305, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 68.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, alterada 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 68.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à
Caixa Econômica Fefleral, esta na qualidade de gestora do Furdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de Centros e Postos de Saúde no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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• 306, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN •.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Morro do Pillar, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dez~mbro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Furdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de obras de infra-estrutura no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 307, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos mil dólares americanos).
Art. I• É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,800,000.00 (quarenta milhões e oitocentos 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-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fa~enda 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 encarregados
da execução da política econômico-financeira do Governo Fefleral e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 4.627, de 15 de ·
maio de 1985, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fefleral, 26 de setembro de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senacdo Federal aprovou, nos termos do art. 42 inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 308, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada 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 112.102.54 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 reforma,
ampliação e implantação de mercados públicos no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Ata da 9{1 Reunião, em 25 de setembro de 1986
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Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. Alaor Coutinho

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE'
SENTES OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Odacir Soares - Alexandre Costa
- Amir Gaudêncio- Luiz Cavalcante- Alaor Coutinho -

Arno Damiani.

- --

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores.
Não hâ em plenário quorum regimerital para abertura da
sessão.
Nessas condições, vou encerrar a presente reunião, de-signando para a sessão ordinâria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo torno, do Projeto de Lei do Senado 119 60, de 1982, de aotoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-Ieifi9-l.923,
de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio 3.o Desenvolviniento Só~
cial - F AS, tendo

PARECERES, sob nos 711 e 712, de1985, das Comissões:

-:- de Const_itUição e Justiça, pela constiiU.cionalidade e
juridicidade;-e
-de Finanças, favorâvel.
2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1985, de autoria do Senador Roberto Saturnino, que isenta do recolhimento do IPI a aquisição
de veículo de fabricação nacional por portadores de deficiência física, tendo
PARECERES, sob n9s 632 _e 633, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorâvel.

3
DiScussão, em segundÕ turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 230, de 1985, de autoria do_Senador Virgflio
Tâvora, que dispõe sobre o cálculo do imposto de renda
nã: fOnte dos servidores públicos civis, federais, estaduais
e municipais, tendo
PARECER, sob n'lS 814 a 816, de 1985, das Comissões;

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Serviço Público Civil, favorâvel; e
-de Finanças, favorâvel.

O SR. PRESIDENTE (Alor Coutinho)- Está encerrada a reunião.

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

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
PORTARIA N• 5, DE 1986
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de
Orçamento do Congresso Nacional e nos termos do art.
91 da Resolução n9 I, de 1970 (CN), designo os Congressistas a seguir relacionados para Relatores e Relatores
Substitutos dos Anexos, Orgãos e Partes do Projeto de
Lei n9 2, de 1986 (CN) que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos da União para o triênio
1987/1989" e do Projeto de Lei n• 3, de 1986 (CN) que
"estima ~ Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1981", em substituiçáó aos ante-riormente designados por intermêdio da Portaria n9 4, de
19.86, desta Presidência:
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RELATORES SUBSTITUTOS

M. DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

Sen. JOSÉ URBANO

M. DO INTERIOR (PA~TE GERALFUNDAÇ/.10 PROJETO RONDON
FUNAI - TERRITÓRIOS)

Sen. NIVALDO MACHADO

M. DOS TRANSPORTES (PARTE G~
RAL - PORTOBRÁS - EMP. DE NA
VEGAÇJ.IO DA AMAZÔNIA - CIA.
DE NAVEGAÇ/.10 DO S/.10 FRANCISCO - CIA. DE NAVEGAç/.10 DA B~

CIA DO PRATA)

Sen. NIVALDO MACHADO

Congresso NaciÕnal, 18 de seteml:;lro de 1986.- ..Deputado João Alves, Presidente.
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CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 1986

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado
dente, promulgo a seguinte

Fe~eral

aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi-

RESOLUÇAO N• 309, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 117.236,53 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• 1\ a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada 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 117.236,53 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
junto à Caixa Econômica Fe~eral, esta na qualidade de gestora do Fupdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina-,
da à canalização do Ribeirão da Mata no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Fe~eral, 26 de setembro de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Fe~eral aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N• 310, DE 1986
Altera a Resolução n• 206, de 22 de agosto de 1986.
Art. 1' O art. I' da Resolução n• 206, de 22 de agosto de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. I• 1\ o Governo do Distrito Fe~eral autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 418.526,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta como gestora do Fupdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada ao equipamento e reequipamento do setor de segurança pública, no Distrito Feperal."
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, pro~ulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 311, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 5.173,99 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
ArL 1• E a Prefeitura Municipal de ljuí, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do arL 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n•J40, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correpondente, em cruzados, a 5.173,99 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Furdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
aquisição de equipamentos para coleta de lixo no Município.
ArL 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arL 42, inciso VI, da-Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 312, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 OTN.
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do arL 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 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 sistema de drenagem pluvial, meios-fios, passeios e sarjetas no MuniCípio.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 26 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 313, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi-

to no vàlor correspondente, em cruzados, a 161.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. I• E a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, alterada pela Resolução n•I40, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 161.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
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junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fu,ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à canalização do Ribeirão Paciência no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 314, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados a 412.653,33 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Babia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 412.653,33 Obrigações po Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econôtlica Feperal, esta na qualidade de gestora do Fupdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada _à _in;plantação de Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Rio Camurujipe (trecho: Posto MataripejCosta Azul) no MumcipiO.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 26 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 315, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em cruzados, a 40.488,39 Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata; Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de ou.tubro de 1976, afferada 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 40.488,39 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 ampliação da rede de esgoto no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 316, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, Est:ido de Santa Catarina, a contratar opera~ão

de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina,·nosfermos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no va1o.r correspondente, em cruzados, a 9.511, 49 Obrigações.do Tesouro NacionalOTN, junto à Caixa EconômlciFepenil, esta na qualidade de gestora do Fupdo deApoío.ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à aquisição de equipamentos para a coleta de lixo no Município.
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor lla data de sua publicação.·

Senado Federal, 26 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 317, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Muncipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembrcr de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38.454,27 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,
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junto à Caixa Econômica Fefleral, esta na qualidade de gestora do Fu,ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à canalização de ãguas pluviais e pavimentação das vias urbanas no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente.
Fa~o saber que o Senado Fefleral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 318, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de II de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN , junto
à Caixa Econômica Fefleral, esta na qualidade de gestora do Fupdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
realização de melhorias no Centro Esportivo e Cultural no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fefleral, 26 de setembro 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, Presidente, pro~ulgo a seguinte
RESOLUÇÃO ]lj• 319, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 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$ 31.920.000,00
(trinta e um milhões, novecentos e vinte mil cruzados), 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 demais exigências estabelecidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fefleral, 26 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
Fa~o saber que o Senado Fefleral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 320, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, a contrar operação de crédito no
valor correspondente, em cru>ados, a 19.794,60 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Art. I• É a Prefeitura Municipal de Juscimeira, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 19.794,60 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fupdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de
infra-estrutura básica no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado FO!ieral, 26 de setembro de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Ata da

10~

Reunião, em 26 de setembro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Octávio Cardoso
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: ·
- Altevir Leal- Eunice Michiles- Alexandre Costa
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante - Alaor Coutinho - Arno
Damiani - Octávio CardosoA
O SR. PRESIDENTE(Clctlivio Cirdoso)- A lista de
presença acusa o comparecimento de lO Srs. Senadores.
Não há, portanto, quorum regimental para abertura da
sessão.
Nessas condições, vou encerrar a presente reunião, deM
signando para a sessão ordinária de segunda-feira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorãvel.

-di Constituição e JÕstiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável.

2

O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso)- Estã enC
cerrada a reunião.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 42, de 1985, de autoria do Senador Rober_to Sa-

turnino, que isenta do recolhimento do [Pi a aquisição
de veículo de fabricação nacional por portadores de deficiência física, tendo
PARECERES, sob n~'s 632 e 633, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Finanças, favorável.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 minutos.)
ATA DA 223• SESSÃO,
EM 8 DE SETEMBRO DE 1986
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 9-9-86,
gina n'i' 3116, no cabeçalho da sessão.
Onde se lê;

3
, Discussão, em segundo turno, do PrOICto de Lei do Senado fl'i' 60, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n'i',1.923,
de 20 de janeiro de 1982, "que modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, tendo
PARECERES, sob n'i's 711 e 712, de 1985, das Comissões:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 230, de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que dispõe sobre o cálculo do imposto de renda na
fonte dos servidores públicos civis, federais, estaduais e
municipais, tendo
PARECERES,-sob n'i's 814 a 816, de 1985, das Comissões:

Ata da 233' Sessio, em 8 de setembro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinâria,
Da 47' Legislatura
Leia~se:

Ata da

223~ Sessão, em 8 de setembro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária,
Da 47' Legislatura
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José Lins
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Reuniões: QU'artas~feíras, às 10 horas.
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l.
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Alaor Coutinho

I.

PMDB
I. Mauro Borges
2. Henrique Santillo
3. Mário Maia
4. Humberto Lucena

PFL
I. Lourival Baptista
2. Alexandre Costa
3. Carlos Lyra

2.
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Sessão, em 29 de setembro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli

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

Amir Gaudêncio - Nívaldo Machado - Luíz Cavalcantê"- L®riYal Baptista ~ Alaor Coutinho ~·Álfre
do Campos - José fragelli - Ivan Borrato.

Jorge Kalume - Altevir Leal Gaivão Modesto - César Cais -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A listá de presença acusa o- comparecimento de 14 Srs. Senadores. H a-

.•.

Eunice Michiles Afonso Sancho -

vep,do número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N9 443f86 (n~' 617/86, na origem), de 26 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara_ n9 20, de 1986 (n'i'

6.549/86, naquela Casa) que dispõe sobre a estrutura de
Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio
Judiciãrio do Quadro Permanente das Secretarias das
Seções JudiciáriaS da JuStiça Federal de Primeira Instân-- ·

cia, e dã outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7 .539, de 26 de
setembro de 1986.)
N"' 444/86 (n"' 618/86, na origem), de 26 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 19";de 1986 (n9
6.701/85, naquela Casa), que dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias
das Seções Judiciârias da Justiça Federar de Prirrielra
Instância, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.540, de 26 de
setembro de 1986.)
N9 445/86 (n9 6-19/86, n-a ori~em), de 26 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 _69",- de 1986 (n"'
7.864/86, naquela Casa), que reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n9 4.093, de 14 de julho de 1962, à Srt
Geni Silva Vivácqua, viúva do ex-Senador Atilio Vivácqua.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7,541, de 26 de
setembro de 1986.)
N9 446J86 (n9 620/86, na origem), de 26 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 185, de 1985 (n9
2.680/83, naquela Casa), que dispõe sobre a pesi:J.uisa,
exploração, remoção e demolição de coisas ou bens
afundados, submersos, encalhados e perdidos em ãguas
sob jurisdição naciorial, em terrenos de marinha e seus
acrescidos e em terrenos marginais, em deconência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dâ outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.542, de 26 de
setembro de 1986.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !9Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 220, de 1986
Dispõe sobre a construção de cidades de idosos dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. }9 Fica a Caixa Econômica Federal obrigada a
destinar I% da arrecadação bruta das apostas da Loto às

Prefeituras Municipais, inclusive das capitais, de populações de igual ou superior a 100 (cem) mil habitantes
para a construção de cidades de idosos.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo serão distribuídos, equitativamente, entre as
Prefeituras beneficiárias.
Art. 29 As Prefeituras Municipais sometne terão os
recursos deferidos com base na presenteei, mediante requerimento Subscrito por cada Prefeito, dirigido ao Presidente da Caixa Económica Federal, observando-se a
obrigatoridade da anexação do projeto de construção da
respectiva cidade elaborado por firma de engenharia civil, legalmente reconhecida.
Art. 39 As obras de que tratam eta lei serão, rigorosamente, fiscalizadas pela Caixa Econômlca Federal,
através dos seus setores especializados, e devidamente
credenciados pela direção da ârea competente.
Art. 49 A manutenção das cidades mencionadas no
artigo primeiro desta lei serão feita pela mesma dotação
_ orçamentária , até 0,5% ao ano.
Art. 59 Esta elie entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
0- presente Projeto de Lei, que ora submete a consideração dos meus ilustres pares, objetiva oferecer as pessoas idosas melhores e consistentes condições de sobrevivência, levando-se em conta que ao longo da sua existência emprestaram efetiVas contribuições ao desenvolvimento nacional nos seus mais diferentes setores.
Infelizmente na maioria dos casos, o idoso sente-se
completamente inútil, tendo sufocados as suas aspirações e entregando-se ao têdio que muitas vezes provoca até mesmo a morte prematura de homens e mulheres
ainda capacitados para o trabalho.
A criação de cidades para idosos, proposta na nossa
proposição, com infra-estrutura e demais vantagens estabelecidas em âreas congêneres, dará ao idoso nova motivação para viver, revigorando as suas forças e
__reintegrando-o na convivêilcia coril pessoas da sua faixa
etária de idade.
E por todos reconhecido, que o idoso, mesmo residindo com familiares, sente-se rejeitado e marginalizado até
mesmo nas discussões do cotidiano, pois o coilflito degerações, fia maioria das vezes, gera o desentendimento
que deixa o idoso cada vez mais solitário e,-Conseqünentemente; distan ciado da sua própria privacidade.
Os asilos existentes mostram na prâtica que a experiência não tem sido nada eficaz, considerando que os
idosos, ao invés de dias melhores, encontram nessas instituições um verdadeiro cârcere, que aprisiona pessoas
sem o cometimento de crimes, mas apenas pela condenável rejeição imposta pela sociedade.
Quando tive a honra de governar o meu Estado, idealizei para o Ceará projeto serile!hante que, de logo, alcançou repercussão das mais favoráveis, tendo em vista
0--- seu largo alcance social. Lamentavelmente, motivos
alheios à minha vontade não permitiram, apesar de se

tratar de experiência pioneira, a materialização da medida, cujos resultados teriam sido altamente benéficos.
Creio que diante das razões expostas e pelos propósitos inseridos na matéria em espécie, contarei com o indispensável apoio dos nobres colegas na aprovação do
mencionado Projeto de Lei, por entender que as metas
propostas se identificam perfeitamente com os anseios
da população idosa brasileira.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1986. - César
Cais.
(Às-comissões de Cons~ituiçâo e Justiça, de Municípios e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.

Sobre a ffiesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1'·
Secretário.

E lida a seguinte
Em 26 de Setembro de 1986.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, aHnea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a
partir do dia 27-9-86, para breve viagem ao estrangeiro,
em carâter particular.
Atenciosas saudações, Senador Carlos Lyra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
fica cienle. (Pausei.)

A Presidência recebeu a Mensagem n' 442, de 1986 (n9
613(86, na origem}, pela qual o Senhor Presidente da

República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça (SC) possa con·
tratar operação de crédito, para o fim que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hã oradores
inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:

A campanha em todos os Estados brasileiros faz com
que esta e a outra Casa do Congresso Nacional estejam
vazias. Isto-~ normal num período eleitoral como o que
estamos vivendo.
A democracia se nutre das eleições e o quanto mais repetitivas seria melhor. O Brasil, neste instante, volta seus
olhos para as eleições da Constituinte e para as eleições
de governadores dos Estados.

Setembro de 1986

Entretanto, Sr. Presidente, não podemos esquecer que
o momento vivido pelo Brasil estã a exigir uma concentração de esforços e de investimentos em favor da atividade rural, esteio da vida económica do País e garantia
da estabilidade da vida nacionaL Nos últimos tempos
muitos foram os governos que prometeram mundos e
fundos para a atividade rural, mas, quase sempre, as promessas morriam nos discursos inflamados e nas promessas que sequer chegavam aos pontos mais avançados da
mãquina oficial, atropeladas pela burocracia ínsana. Enquanto isso, os homens do campo, aqueles que diuturnamente se preocupam com a agricultura e com a criação
ficavam à merce dos 6rgãos p(lblicos, dos estabelecimentos de crêdito, dos burocratas que pouco se preocupavam com o futuro da atividade rural e sobre a vida e as
condições de trabalho do produtor rural.
Hoje, precisamos inverter totalmente esse quadro._ O
brasileiro que produz no campo, que transformou sua
propriedade cm celeiro deste Pafs, que dedicou a sua vida, e a de sua família, para a produção de alimentos para
os demais brasileiros, necessita ser ouvido, precisa serincentivado, exige que se dê ao campo melhores condições
de trabalho, de sobrevivência e de assistência. Não precisamos mais de apóstolos dos novos tempos para a produção rural, uma vez que o campo está mesmo é exigindo financiamentos desburocratizados, investimentos que
permitam ao brasileiro reviver o seu explendor da produção rural, tudo isto com vistas a nos libertarmos dos
problemas de alimentação e da rentabilidade -no campo.
O proprietãrío--rural, seja de que tamanho for a sua
terra, vive, hoje, num País -em desenvolvimento que ·entrou na era da informática com toda a pujança técnica
representada por esse serviço; num Brasil que produz de
tudo, na linha de produção industrial, chegando até aos
robds ultramodernos e eficientes; numa Nação que se
agiganta na busca de consolidação dos princípios democráticos e que realiza eleições livres para uma revolução
pelo voto, com o povo, escolhendo livremente os seus representantes, em todos os níveis.
Então, esse mesmo produtor rural precisa, também,
merecer o direito de se utilizar de todos esses mecanismos modernos de aprimorarriento da produção do campo. Mas, isto só será possível com a facilidade e a democratização dos créditos, com a oferta do financiamento
mais fácil para a ativídade rural, com a dinamização e a
desburocratização desses mecanismos que emp-erram o
crédito rural, com avaliação e acompanhamento permanente e constante que possibilite a avaliação correta da
relação custo~beneficio, fundamento básico e fundamental da produção rural em qualquer país do mundo.
No momento em que as multinacionais invadem, com
investimentos e aqUiSições de terras, o Território brasileiro, o produtor rural biasileiro precisa ser localizado,
identificado, incentivado e estimulado.
Muitos são os que dizem ser o Brasil um celeiro do
mundo. Mas, o produtor rural brasileiro não quer só
anúncios sobre o futuro cor-de-rosa de sua atividade. Ele
precisa, agora mais do que nunca, de apoio e de solidaM
riedade creditícia e oficial para que tenhamos a volta do
País aos seus índices de produtividade que, efetivamente,
nos orgulhem a todos.
O homem do campo, o·produtor rural, o empresário
que investe na terra requer maís atenção; e não é possível
que tenhamos de enfrentar crises de abastecimento de
produtos alimentícios sem que possamos contar com o
esforço e os investimentos que façam do meio rural do
Brasil a garantia de que, na próxima safra, todos teremos
os resultados das colheitas incentivadas. Mas, paralelamente, tenhamos a certeza de que o produtor rural obteve a contrapartida indispensável pelo seu trabalho, a
contrapartida que lhe dê- e a todos nós- a inquestionável garantia de que, na próxima safra, ele voltará a colher e nós teremos um País ric:o de produção agropastoril.
Sem incentivos ao -produtor rural, hoje, não teremOs
um futuro garan~ido para o campo, amanhã. Quem garante que se plantará agora, para colher brevemente, o
produto que não rendeu sequer o custo necessãrio ao
novo investimento?
Saibamos todos:_ nosso futuro ainda tem muito a ver
com o produtor rural, com a produção do campo. E a
atividade rural não está incentivada à altura, ainda. Daí,
a necessidade de uma reorientação em favor do empresário que acredita na terra.

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto me traz à
tribuna.
Comeinora-se, amanhã, um dia que enseja duas ordens de homenagens. Trata-se do Dia da Secretária.
De um ponto de vista, a homenagem justifica-se pelas
virtudes de lealdade e eficiência profissiõnal que sempre
acompanharam a imagem dessa categoria. Em todos os
campos de nossa economia, é unânime a importância
atribuída ao papel de uma secretária exemplar no bom
desempenho e no sucesso da atividade.
São conhecidos O$ inúme(os casos de secretárias que
acabam por assumir, na empresa, múltiplas funções desdobradas de suas tarefas específicas. Muitos executivos,
empresários, políticos, aceitaram trocar nomes em suas
equipes, substituir assessores, até mesmo diretores; mas
quantos aceitaram perder a secretária competente que,
ao longo dos anos, organíza a rotina de trabalho, filtra
cantatas, antecipa-se, intui, resolve situações de todos os
matizes?
Além de tudo isso, não raramente a secretária projetase para a organização da própria vida familiar do patrão,
assessorando esposa e fllhos no seu quotidiano.
Quero, contudo, Sr. Presidente, Sts. Senadores, sair da
singeleza desses fatos reconhecidos por toda a sociedade,
para convidar à reflexão sobre alguns temas ligados à categoria profissional das secretárias.
O primeiro diz. respeito às suas condições de trabalho,
seja quanto às instalações físicas, às quais muitas vezes
as secretárias são obrigadas a se submeterem, seja quanM
to à própria remuneração que, ressalvadas as exceções,
não é condizente com o grau de dedicação exigido.
O segundo, é relacionado ao reconhecimento da Secretária como trabalhadora pioneira no campo da emancipação profissional da mulher, juntamente com a operária, a professora primária, que anteciparam há várias
décadas a importância que o contingente feminino acabaria tendo na economia brasileira.
Neste contexto, há que se alertar para a permanência
de exigências profissionais para a Secretária, que tornam
particularmente penoso o exercício simultâneo das tarefas pertinentes à sua vida privada, como esposa e mãe.
O horário de trabalho elástico, em função da carga de
compromissos assumida pelo Chefe, faz com que, injustamente, a Secretária não tenha o direito de assumir os
seus próprios compromissos, ou mesmo aperfeiçoar-se
para ascender a cargos superiores para os quais, Sem duvida, muitas secretárias estão soberbamente habilitadas.
Presto, assim, na passagem do Día da Secretária, maís
do que homenagem, minha solidariedade àS SeCretárias
de todo o País, pelo sacrifício pessoal decorrente de um
sentido elevado de competência e de dever, nem sempre
valorizado.
A categoria das Secretárias tem em mim uma voz disposta a acolher seus pleitos e a encaminhá-los para que
avancem e se desenvolvam no sentido de mais justiça e
reconhecimento de seus méritos.
Estamos às portas da Constituinte- é a hora e a vez
da sociedade brasileira modernizar suas relações internas, privilegiar o trabalho, o esforço. Constituinte, mais
do que um fato jurfdico, é um espírito de renovação.
É dentro desse espírito que ressalta a comemoração do
Dia da Secretária, escoimando-o de pãJavras vazias e
meramente laudatórias. Ele deve nos trazer à lembrança,
na verdade, trabalhadoras de importância singular, às
quais nossa sociedade deve respeito e, sobretudo, reconhecimento prático.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente Srs. Senadores:
O povo cearense recebeu, entre perplexo e desolado, a
notícia de que o Governo decidira suspender a construção da barragem do castanhão.
Aquela obra foi anunciada, há pouco tempo, pelo Ministro Fialho, como um empreendimento gigantesco,
destinado_ a possibilitar a irrigação de imensa área do
baixo jaguaribe e conter as enchentes que sempre castigam, nas épocas de inverno, aquela área, onde os segmentos mais humildes da população sofrem atrozmente.
O Ministro Fialho fez vári_os pronunciamentos em entidades de classe, em rádio e televisão, expondo detalhes
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do castanhão, que, tendo sido estudado por técnicas
competentes do Ministério da irrigação, representativa
redenção para o Ceará, cuja feição, no setor primário,
passaria por extraordinária modificação. Solos férteis seriam aproveitados, milhares de empregos seriam criados,
a pesca continental teria grande incremento, surgiriam
agroindústrias, tornando o baixo jaguaribe em exemplo
de como os recursos e a técnica podem vencer adiversidades climáticas.
Enquanto o Ministro adotava essa posição, alguns
grupos políticos desencadeavam uma campanha contra
aquele empreendimento, procurando exercer prêssões
para· que ele não se efetivasse, contando para esse fim
com a participação de pessoas humildes que não tinham
condições culturais para analisar a obra.
Então, à guisa de atender a comunidade- uma parte
da qual fora manobrado para condenar a barragem do
castanhão, o governo, segundo noticiou o_ Ministro Fialho, decidiu susPendê-la.
O pretexto é inaceitável, pois se objeções de setores da
comunidade, geralmente manipuladas tivessem sido levadas em considetação, grandes empreendimentos não
teriam sido efetivados, tais como Itaipu, Tucuruí, Boa
Esperança e Bento Ribeiro Gonçalves (esta no Rio
Grande do Norte), que, hoje, prestam imensos benefícios
ao País e às regiões onde foram implantados.
Ao Governo compete decidir, com apoio nos estudos
criteriosos de seus técnicos, e, não sob pressão de quaisquer setores populares que não têm condições de opinar
sobre o que não entendem.
Solicito a V. Ex* se digne de mandar inserir em ata do
Senado o editorial do jornal D~ário do Norte, do dia 14
de setembro último, em que a matéria é analisada adequadamente refletindo a decepção com que o povo cea~
rense recebeu a decisão presidencial. Pretendemos promover uma aglutinação das lideranças polfticas e empresariais do Ceará para que o Sr. Presidente da República,
devidamente esclarecido sobre o caso castanhão, reveja
sua decisão, não permitindo que o Ceará perca a oportu·
nidade de contar com o maior instrumento de redenção
de uma parcela considerável de seu setor agrícola.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.ANTON/0 SANCHO EM SEU DISCURSO:
"MORTE DO CASTANHÃO
A imprensa acaba de divulgar um fato lamentá~
vel - a decisão governamental de suspender a construção da barragem do Castanhão.
Esse recuo deplorável mostra a força da demagogia e a fraquesa do governo, que deixa de implantar
uma obra de extraordinária, importância
ecOJ)-Ômic_o~social, no Ceará, a qual, aprovada por
técnicos de renome, foi condenada por pessaos sem
qualificação para opinar a respeito do que não entendem,
Estamos realmente em tempo de mudanças marcadas pelo enfraquecimento da autoridade diante de
movimentos com evidente conotação ideológica,
cuja pressão não tem coragem de enfrentar.
A barragem do Castanhão foi apresentada pelo
Ministério de Irrigação como um empreendimento
da mais alta significação para o baixo Jaguaribe, caM
paz de operar uma admirável transformação no
meio rural, onde se criariam milhares de empregos.
pela exploração racional do solo, a salvo de irreguM
!aridades climáticas, com a aplicação de insumos
modernos, gerando grandes pólos de desenvolvimento agropecuário, com efeito indústria! e comercial multiplicativo, elevando o rúvel de vida do po~
vo, aumentando o fluxo financeiro, melhorando o
bem-estar social.
Isto foi dito e reafirmado pelo ministro Vicente
Fialho e vários assessores de seu Ministério, em diversos pronunciamentos em entidades de classe e as
exposições, por sua racionalidade e objetividade,
criaram um clima favorável à construção do Castanhão.
Sabia-se que, existia um trabalho de sapa, principalmente de natureza político-eleitoreia, visando à
sabotagem da obra, através de abaixo-assinados de
telegramas, firmados por pessoas ingênuas, influênciadas por terceiros, dirigidos ao- Sr. Presidente da
República, insurgindo-se contra a construção da
barragem. Mas não se pensou que uma obra essen-
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cialmente técnica; estudada c projetada por competentes engenheiros hídricos, economistas, sociológos e administradores do governo pudesse ser des-

truída pela pressão de grupos leigos no assunto, despidos de competência para se opor a um trabalho
sério, realizado por profissionais categorizados, experientes e conhecedores do Nordeste.

Esta anãlíse da barragem do Castanhão, fazemola com base nos pronunciamentos reiterados do ministro Vicente Fialho, que nos merece a mais alta

credibilidade, pois, além de seus conhecimentos, é
um cearense que conhece a fundo a realidade do Estado, a que sem'pre tem sido extremamente dedicado.
Não se compreende, portanto, que a posição do
ministro da Irrigação sobre a matéria tenha sido superficial, mas sólida, porque arrimada em estudos e
argumentos concracentes.
Entretanto, pressão politica - melhor diríamos,
politiqueirã -pesou ma:is na balança decisóríã-do governo-do que fatores mais confiáveis, do que resultou uma derrota fragorosa para· o Cearã.
Lamenta-se que percamos milhões de dólares que
nos seriam emprestados a juros subsidiados, pelo
Banco Mundial, interesado em mudar a feição do
setor rural nordestino, que serão avidamente disputados por outros Estados da região, seguiasos por
abocanhar tão precios-os recursos.
Fixados alguns pré-requisitos, cumpridos antes
do início dos serviços, tais como indenizações de
propriedades rurais, por justos, Preços; reconstrução a ser coberta pelas águas Jaguaruana, em local aceito por sua população, urbanização da periferia da barragem, inclusive com a construção de rodovia asfaltada, criando atraente ponto de lazer, o
erguimento do Castanhão só traria benefícios ao Estado, notadamente ao Baixo Jaguaribe, onde surgiriam- novas e prósperas atividades- econômicas,
como ocorreu no vale do São Francisco, em que
uma irrigação bem conduzida deu aõ --povo condições condignas de vida.
Todo esse sonho foi desfeito peta triste reãlidade
de que a barragem do Castanhão não será construída, causando ao Ceará um prejt.ifzo econômico social cujas dimensões somente as gerações futuras
poderão avaliar.
Em realidade, foi cometido um crime contra nosso Estado, cuja agropecuária continuará agrilhoada
pelo atraso e pela rotina.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)---: Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiSCUssão, em segurido turno, dõ Ftójetõ de Lei
do Senado n9 60, de 1982, de autoria da Senadora
Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao
Decreto-lei n9 1.923; de 20 de janeiro de 1982, que
modifica-a-legislação que dispõe sobre o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, tendo
PARECERES, sob n9s 711 e 712, de 1985, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituCiOnalidade e juridicidade; e
-de Finam,;:as, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 60, D~ 1982
Acrescenta artigo ao D~reto-lei n9 1.923, de 20 de
janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe
sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS.

. DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção II)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 t acrescentado o seguinte artigo ao Decretolei n9 1923, de 20 de janeiro de 1982:
..Art. 59 A Presidência da Caixa Econômica
Federal publicará semestralmente balanço patrimonial, económico e financeirO (analítico e sintético),
acompanhado de Relatório detalhado dos recursos
que lhe cabe na forma do disposto no § 19 do art. 19,
da renda bruta de cada extração realizada pela Lo·
teria Federal, a que se refere o art. 21', e dos recursos
destinados aos clubes brasileiros de futebol profissional e à Confederação Brasileira de Futebol CBF, de que trata o art. 39_deste Decreto-lei."
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei
do Senado n9 42, de 1985, de autoria do Senador
Roberto Saturnino, que isenta do recolhimento do
IPJ a aquisição de veículo de fabricação nacional
por portadores de deficiência física·;-fendo
PARECERES, sob nos 632 e 633, de 1985, das
Comissões:
=--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à COmissão de Redaç-110-.
Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 42, DE 1985
.
Isenta do recolhimento do IPI a aquisição de veículo _!fe fabricação nacional por portadores de deficiência física.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 É isenta de recolhimento do IPI ~Imposto
sobre Produtos Industrializados a aquisição de automóveis ou utilitários de fabriàção nacional por pessoas
portadores de deficiência física, desde que os veículos se
destinem a seu uso pessoal.
Parágrafo único. Somente farão jus à isenção prevista neste artigo os deficientes físicos portadores de carteira nacional de habilitação para conduzir veículos.
Art. 2~ Cada pessoa portadora de deficiência física
poderá adquirir apenas 1 (um) veículo a cada dois anos.
Parágrafo único. O veiculo adquirido com a isenção
do IPI somente poderá ser vendido após o transcurso do
prazo a que atude este artigo, contado a partir da data de
sua aquisição.
Art. 39 A inobservância das disposições desta lei sujeitará os infratores a multa equivalente ao dobro do valor do imposto isentado, acrescido de correção monetária.
Art. 4Q O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessentã.) dias, discriminando as deficiên-cias
físicas que darão direito a seus portadores à isenção prevista no art. 19
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contr!frio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:
Discussão, em segunto turno, do Projeto de lei
do Senado n9 230, de 1985, de al!toria do Senador
Virgilio Távora, que dispõe sobre o cálculo do imposto de renda na fonte dos servidores púbHcos civis, federais, estaduais e municipais, tendo
PARECERES, sob n9s 814 e 8i6, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
--'-de Serviço Público Gvil, favorável; e
-de flnal!tÇaS, favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
.Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 230, de 1985
Dispõe sobre o cálculo do Imposto de Renda na
fonte dos servidores públicos civis, federais, estaduais
e municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Para efeüo de cálculo do Imposto de Renda
na fonte dos servidores públicos civis federais, estaduais
e municipais, incidente sobre rendimento do trabalho assalariado, considerar-se-á como renda liquida mensal o
valor correspondente ao vencimento ou salário básico do
respectivo cargo, emprego ou função.
Parágrafo único. No mês em que o servidor não fizer
jus ao vencimento ou salãrio bãsico íntegral, o imposto
incidirá sobre a parcela efetivamente paga ou creditada.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Ü SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica aos Srs. Senadores que vem de receber despacho telegráfico do nobre Senador Odacir Soares sobre
fatos ocorridos em seu Estado, Rondônia, denunciando
uma trama que visaria a sua elimina-ção física.
-Faz S. Ex.~ uma exposição detalhada do fato que denuncia e pede as providências cabíveis.
QUero comunicar ao Senado Federal que esta Presidência há de se comunicar com as autoridades competentes, para dar ao nobre Senador Odacir Soares toda
aquela proteçào e segurança de que faz jus todo cidadão
brasileiro e, mormente, um Senador da República que
faz parte desta Casa.
O SR. PRESID~NTE (José Fragetli)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS ~CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de tecer algumas considerações, nesta oportunídade, referentes à regulamentação do exercício da
profissão de historiador.
Como é do conhecimento geral, as universidades _brasileiras introduziram, em diversas áreas, novos curSos
que ensejaram a formação de inúmeros profissionais,
muitos deles sem o indispensável reconhecimento legal
das suas atividades.
Em .19.8.3, foi apresentado na Câmara dos Deputados,
projeto de lei concernente à importante maféria, sendo
posteriormente anexado à mencionada proposição, em
forma de substitutivo, um texto alternativo elaborado
pela Associação Nacional dos Professores Universitários
de História- ANPUH, embutindo propostas que salva~
guardam os interesses da prestigiada classe.
Sem a necessária regulamentação dessa categoria profissional, o mercado de trabalho, no setor, é cada vez
mais invadido por pessoas inabilitadas, gerando uma
inexplicável e desigual concorrênCia com os profissionais
efetlvamente diplomados.
Defende a Associação dos Professores de História,
com irrefutâveis argumentos, que a designação profissional de historiador seja privativa dos bacharéis nos termos_ dispostos na legislação.
Nota-se, entretanto, que não se pretende, com o proje_to, prejudicar esta ou aquela categoria profissional, mas
apenas limitar aos portadores do título de bacharel em
Ei.s.tórja_Q_dlreito. de_ exercitarem, livremente, as suas atividad~_!!em sofrer uma incontrolável competição. Tanto
is~o é verdade que o próprio substitutivo, assegura àqueles que não têm diploma, o exercício da profissão de historiador, desde que, exerçam comprovadamente, até a
data da publicação da lei, há 5 (cinco) ou mais anos, atividades próprias de historiador.
Observa-se, assim, que nada mais natural do que esta
Casa, no momento oportuno, apoiar o importante projeto de lei, por entendermos ser ele de inteira justiça,
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auditoria para analisar o desempenho da produção de
borracha no Brasil durante esses 14 anos de vigência do
Programa Nacional__ da Borr;acha. As conclusões dessa
auditoria apontam várias irregularidades, entre as quais
destacamos,_ resu_midamente, as seguintes:

nivel dos vigorantes em dezembro de 85, a esta altura inteiramente defasados. Afirma o Sr. José Matias Pereira,
no artigo citado, que .. o custo de produção de alguns seringais nativos (notadamente os mais distantes) não poderiasl!portar tais perdas, que necessitam ser corrigidas,
tendo em vista a fragilidade econômica do segmento".
No momento, a borracha natural estâ novamente valorizada no mercado internacionaL E tudo indica que,
até o final' do -Século, a demanda mundial vá duplicar-se.
Abrem-se, pois, novas perspectivas para o Brasil, que
precisa investir no plantio da hevea brasiliensis, não apenas pela nece.'\Sidade de suprir o mercado interno, mas
também para gerar excedentes exportáveis.
Os pafses asiáticos que respondem por 90% da pro·
duçào mundial- Tailândia, Malásia e Indonésia- não
têm terras disponíveis para expandir o cultivo. Estas circunstâncias contribuirão para manter os preços compensadores. E o Brasil tem condições físicas para ampliar a
ârea cultivada.
O seringal nativo da Amazônia ainda produz 70% da
nossa borracha. A Bahia é responsável por 25% da produção. Ejã hã plantações novas de empresas particulares
em Mato Grosso e São Paulo, que ainda não entraram
em fase de produção, visto que o periodo de maturação
da ârvore é de 7 a 8 anos. Os Estados de Minas Gerais e
Espírito Santo também têm iitvestido em seringais de
cultivo.
Está provado, nos países produtores da Asia, que o
plantio racional da seringueira oferece uma eXcelente
opção também para pequenos e médios proprietárioS.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vimos, no decorrerdeste pronunciamento, que, se houve falhas clamorosas de
parte de muitos tomadores· de empréstimos, também
houve graves deficiências de parte dos órgãos governamentais encarregados de executar o programa, desde a
concessão dos financiamentos até a prestação da assistência técnica devida aos investidores. Esses erros foram
detectados por técnicos competentes, em auditoria realizada por determinação do Ministério da Indústria e do
Comércio. Precisamos, pois, providenciar para que eles
não mais ocorram, saneando o setor, mas jamais
abandonâ·lo à sua própria sorte.
_Na Amazônia, como dissemos, os seringais nativos
respondem por 70% da nossa produção de borracha. E já
foram plantadas extensas âreas de seringais de cultivo.
Trata-se de um patrimônio valioso, que nos cabe preservar a todo custo. Por isso, o Governo deve apoiar esses
empreendimentos, mediante o lançamento de linhas de
financiamento mais realistas, que beneficiem apenas o
empresário que disponha de terra apropriada para a heveicultura e realmente necessite desses recursos. Assim, o
crédito rural não pode ignorar o seu objetivo social de
atingir os pequenos_e médios produtores, mas deve ser
posto à disposição deles no momento exalo, para não
atrasar o plantio, tendo em vista as peculiaridades e oregime de chuvas da região. A partir da implantação do
Plano Cruzado, com a eliminação da inflação e da correção monetária e a redução substancial dos juros, a ocasião é oportuna para investir, para gerar empregos e riquezas. E o Governo não pode faltar com o crédito rural
no momento exato, sob pena de frustrar-se não apenas a
recuperação da produção de borracha, mas também a
agricultura de modo geral.
A garantia de preços mínimos e a assistência técrilca

Os inVe5fíriientos eram feitos pelas casas aviadoras,
através dos seringalistas, que se incumbiam das-despesas
de transporte e manutenção dos trabalhadores. Assim,
est~ se transformavam em eternos devedores daqueles.
Ardua e estafante ê a jornada de trabalho do seringueiro, agora como há 100 anos. Ele percOrre-vários quilômetros, desde as primeiras horas do dia até a tardinha,
para cortar as árvores, afixar as tijelinhas para coleta do
leite e, posteriormente, para recolhê-lo. Ás 15 ou 16 horas, retorna à sua choupana e inicia o processo de_ defumação do látex, que o ocupa até o inicio da -noíte.
A borracha tinha preços excepcionaís no mercado internacional e era um dos principais produtos de nossa
pauta de exportação. Em 1892, 61% da produção mun·
dia! de borracha provinha do Brasil; em 191 O, mais de
50% dessa prOdução era brasileira. Nesse ano, a pro·
dução mundial de borracha nativa atingia 62.000 toneladas, e a de borracha plantada, 8.000 fciileladas. O Brasil
liderava, então, a produção e a exportação de borracha.
Uma década depois, em 1920, a produção de borracha
nativa reduziu-se a 42 mil toneladas, enquanto a planta·
da chegou a 360.000 toneladas.
Como sabemos, os ingleses e holandeses haviam levado sementes de seringueira para suas colônias da Ásia,
onde iniciaram o cultivo da borracha de forma intensiva,
alcançando níveis de produtividade muito superiores aos
obtidos nos seringais nativos da Anlazônia. A borracha
asiâtica, coffiercialiZad:i no -final da I" 'úuerra Mun(fial,
inundo_u a mercado, de forma que os preços caíram. Em
conseqUência, a partir de 1919 as exportações brasileiras
de látex reduziram-se sensivelmente, e O Brasil perdeu a
hegemonia internacional da produção.
Na verdade, a economia da borracha desenvolveu-se à
custa do capital externo, dele sempre dependeu e só vigorou enquanto houve interesse dos detentores desse capital. Ante a produção racional dos seringais de cultivo na
Ãsia, por íiiidãtíva Oos mesmos grupos financeiros que
aqui atuaram, para fá convergiram os seus iíiteresses e
atividades.
Durante a II Guerra Mundial, houve uma tentativa de
recuperação da economia da borracha na Amazônia.
Finda a guerra, porêm, verificou-se nova fase de estagnação. A borracha asiática dominava o mercadO e surgira, também, a borracha sintética, mais barata -p-or--causa
dos baixos preços do petróleo. Não houve interesse do
Governo eiri- investir no setor.
Entretanto, a elevação dos preços do petróleo matériaprima para fabricação- da borracha sintética- a partir
da década de 70, e a necessidade de reduzir as importações da borracha asiâtica, para diminuir o déficit de
nossa Balança Comercial, levaram o Governo a mudar a
sua política em relação à borracha, dada a crescente demanda desse produto pelas indústrias automobilísticas.
Foi institUído, então, o Programa Nacional da Borracha (PROBOR) pelo Decreto-lei n'i' 1.232, de 17 de junho
de 1972, cõm o objetívo de tornar o Brasil auto·
suficiente na pTOOução de borrã:Cha--naiural até 1992.
Supunha-se que, em 1994, o Brasil teria condições de
produzir 130 mil toneladas de borracha, para uma demanda prevista de 114 mil toneladas. Entretanto, passados 14 anos desde a implantação daquele programa, os
analistas n~o acreditam que aquelas previsões se concretizem.
Nesses 14 anos, o Governo procurou dar novo impul-

A verdade é que elaboramos planos em bases técnicas
e cientlficas e investimos preciosos recursos na sua implementação, captados, geralmente, no exterior, à custa
do endividamento do País, o qUe sejUStíficaria, se se piomovesse o desenvolvimento interno e a melhoria das
condições de vida da população. Infelizmente, porém, na
execução desses planos, cometem-se erros e deturpações
inadmissíveis, que os inviabilizam, pulverizando os recursos investidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje o Brasil importa
60% da borracha consumida pelas suas indústrias, principalmente pela automobilística, gastando mais de US$
80 milhões, anualmente, com as importações, e responde
apenas por I% dos 3,5 milhões de toneladas de borracha
natural produzidos no mundo.
E o consumo interno de borracha natural tem aumentado, devido ao crescimento da indústria automobilística
e à grande demanda de pÕ.eus radias, em cuJa fabricação

so -à~"''nomia--d-a--borracha,-mediante -o-a-porte-de -re-cur-

se--gasta-mais- essa- maiéúa~-prim-a-.- Calcula- a -Su-perinten.

sos para financiamento do custeio, a juros subsidiados, e
a concessão _de incentivos fiscais através do Programa
Nacional da Borracha (PROBO R I, II e III). Nesse programa, o País investiu Cz$ 1,7 bilhão. No entanto, os resultados for~J:tl- decepcionantes. Fit;tandoU-se o plantio
de seringais em regiões impróprias para o cultivo. Alegase, mesmo, que algumas pessoas que se beneficiaram de
contratos de financiamentos para plantar seringueiras
apenas receberam as verbas, mas nunca executaram a
parte que lhes cabia no contrato, ou seja, nunca plantaram nada. Estes e outros fatos explicam por que a produção nacional de borracha se encontra praticamente no
mesmo nível hã 6 anos, e a indústria automobilística depende da importação desse insumo. Hoje, as importações de borracha natural da Àsia suprem a maior parte
das necessidades de nossa indústria automobilística e de
artefatos de borracha.
Ainda na gestão do ex-Ministro Roberto Gusmão, em
1985, técnicOs do Ministério da Indústria e do Comércio,
entre os quais alguns da SUDHEVEA, realizaram uma

ciência da Borracha (SUDHEVEA) que, este ano, apenas
o consumo de borracha natural serâ de cerca de 107 mil
toneladas, 10% superior ao do ano passado. A indústria
de pneumâticos deverá consumir 95,3 mil toneladas, e os
fabricantes de artefatos de borracha, 11,6 mil. Se consi·
derarmos o consumo da borracha natural, sintéti-ca e re-generada pela indústria automobilística, veremos que
chegou a 249 mil toneladas somente em 1985.
A SUDHEVEA prevê a importação de 65,2 mil tone-ladas ·de borracha natural, este ano, sendo 24,5 mil em
regime de draw-back. No ano passado, importamos 61,7
mil toneladas, 21,5 das quais sujeitas ao mesmo regime.
Esperava-se que a produção nacional, este ano, chegasse
a 42 mil toneladas, o que significaria um aumento de
4,2% em relação ao ano passado, quando a produção foi
de 40,3 mil toneladas. No entanto, parece que as previsõesnão se confirmarão, visto que a prOdução de janeiro
a 2:~ril deste ano foi inferior à do mes~o período de
1985. E verdade que essa queda na prodUção pode ser
aparente, devendo-se ao congelamento dos preços ao

"Estoques insuficientes e em estado de deterioração, produção aquém do esperado, considerandose os recursos aplicados; liberação _de financia:men.
tos como base em critérios políticos; decisões apoiadas em projeções irrealistas; e um débito, corrigido
peta ORTN de setembro do ano passado, acumulado em Cr$ 1.740.130.230 (CzS 1.740.130,23), dos
quais Cr$ 1.002.177.982 (Czl 1.002.177,98) aluaimente em fase de cobrança judicial". (in Folha de S.
Paulo, 30-3-86).
Os técnicos responsáveis por essa auditoria também
atribuem a frustrações do programa à "falta de tradição,
deficiência na capacitação gerericíal;- di!'fíciência na prestação de assistência técnica e defasagem na alocação de
recursos".
O Sr. José Matias Pereira, em artigo intitulado "Borracha Natural: o Risco do Fr~casso" (in O Liberal, 6·786), comentando os resultados frustrantes do Programa
Nacional da Borracha, afirma:
"Por outro lado, esse crescimento da dependência externa do produto revela (de forma cruel) os
desvios ocorridos nos programas da borracha
(PROBO R I, II e III), que pecaram pela fragilidade
e falta de consistência na estruturaçãO do sistema de
implantação do programa (especialmente na Amazônia), com carências nas ãreas de assistência técni·
ca, extensão rural, correção de solos, adubação, de
crédito e notadamente na área de pesquisa, onde
houve falhas tanto na qualidade do material botânico (sementes, mudas e clones) utilizados, como no
setor de combate às doenças, notadamente o "mal
das folhas", aliada a uma nova praga desconhecída,
que atualmente estão afetando violentamente os seringais de cultivo da Amazônia. Fica registrado,
portanto, que a meta da auto·suftciência nacional
no setor de produção de borracha natural, projetada para a década de noventa, certamente não ocorrerá."

aos produtores são medidas indispensáveis par-a o êXito
de qualquer projeto agrícola. Mas, além disso, é necessário que técnicos competentes da SUDHEVEA sejam
incumbidos de proceder à fiscalização e avaliação dos
projetas em execução, a fim de evitar a repetição de fraudes e desvios ocorridos em passado recente. Deve serestimulado o cooperativismo entre os produtores e a organização de sindicatos pelos seringueiros, que precisam
assoçiar-se em defesa de seus interesses.
Para- qUe -tudo isso seja possível, necessitamos também, urgentemente, de transportes. Acreditamos, mesmo, que somente a construção de estradas resistentes e
de eclu~as que_ tornem navegáveis os afluentes do rio
Amazonas - possibilitando o trâfego em todas as direções, para levar os produtos da terra, em especial o
precioso látex, para os mercados consumidores- levarâ
o progresso àquela região riquíssima, que tem muito
mais a dar que a receber.
Aquí, cabe-nos também lembrar a objeção que muitos
defensores da natureza fazem, inadvertidamente, à implantação de projetas na Amazônia que incluam o des-
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matarnento de alguns hectares. Entretanto, é preciso agir

com equilíbrio e bom senso, concilia·ncto os interesses da
economia regional com a defesa racional da ecologia.
Não podemos impedir a execução de grandes projetas,
que geram emprego e progresso, apenas porque exigem o
desmatamento de determinada área. Mas também não
podemos admitír que esses desmatamentos se façam indiscriminadamente, muito menos através do uso de desfothantes químicos do tipo "agente laranja", usado pelos
Estados Unidos na Guerra do Vietnã e, inclusive, por alguns agricultores, criminosamente, no Brasil. Da mesma
forma, não é admissível o uso de defensivos agrícolas
que deixam efeitos ii::Siduais e contaminam os alimentos,
a terra e os cursos d'água.
Temos a obrigação de respeitar as reservas florestais,
as reservas indígenas, as matas cHiares e das nascentes
dos rios. Cabe-n-os, igualmente, preservar a pureza das águas, do solo, da atmosfera e, país, dos alimentos cultivados, se quisermos preservar a nossa própria vida.
Na Amazônia, todos os órgãos governamentais devem
agir em uníssono, para que seja eficiente uma política de
desenvolvimento na região. Esses órgãos existem, e citamos apenas a1gus: SUDAM, FINAM, SUDHEVEA,
BASA, IBDF, INCRA, EMB1Ü\.PA, EMATER, Banco
do Brasil etc, Os grandes projetas podem devem- Ser
realizados, mas não prescindem de uma eficiente fiscalização e avaliação por parte dos órgãos citados, conforme, aliás, a experiência tem demonstrado.
No momento em que se evidencia a necessidade de incentivar a heveacultura no Brasil, particularmente na
Amazônia, dirígimos um apelo ao Ministro da Agricultura, Iris Rezende, para que incumba a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) de efetuar
pesquisas com o objetivo de tornar a seringueira-mãis resistente às pragas, viabilizando a sua cultura em larga escala.
Apelamos tambêm para o Ministro dos Transportes,
Reinaldo Tavares, para que construa estradas e eclusas
na Região Amazónica, porquanto someilte através de
rodovias e hidrovias serâ possível medrar e irradiar-se o
progresso em minha terra, lévando melhores condições
de vida para as populações interioranas.
Fi~almente, queremos lembrar que a Região Amazónica tem sido relegada a segundo plano pelos governos
de modo geral. Esperamos, porém, que o Presidente Sarney, que tem demonstrado sensibilidade e inteligência
em sua atuação na Presidência da República, vislumbre
o potencial de riqueza da Amazõqia e tome as providências necessárias, bastante enfatizadas no decorrer deste
discurso, para tirâ-la da letargia em que se encontra hã
longos anos, de modo a incorporá-la definitivamente ao
processo· de desenvolvimento do nosso País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Nada rU.ais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a Sessão Ordinária de amanhã; a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno úriico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~" 1.029,
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n~> 33, de 1986, de
autoria do St:nador Nivaldo Machado, que acrescenta§
3~> ao art. 17 do Decreto·lei nQ 5, de 4 de abril de 1966, e
dá outras providências.
2
Discussão, em segundo turno, do PrOjeto de Lei dó-Senado n9 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das
Leis. do Trabalho, tendo

PARECERES, sob ni'S 189 e I9I, de 1984, das
Comissões:
·
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade, Juridicidade e, quanto ao mérito, favorável,
com voto vencido dos Senadores Passos P6rto,
Helvídio Nunes e José Fr~gelli;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9ll3, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o uso de caracteres nas publicações
obrig<ltórias, tendo
PARECERES, sob n9s 479 e 480, de 1984, das
Comissões:
__
___
-de Constituição e Justiça, pela ConstitucionaJidade_e Juridicidade; e
.,.... de Economia, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I 5 horas e 12 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ODACIR SOARES NA SESSÀO DE 25·8-86 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ODACIR SOARES (PF~ - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
__ Reza o·art. 59, § 4~>, da Constituição do Estado dç
Rondônia, que "no exercício de suas atribuições de controle da administração financeira e orçamentãria, o Tribunal representará ao Poder Executivo e ao Legislativo
contra irregularidades e abusos por ele verificados".
Sempre zeloso do cumprimento dos preceitos constitucionais, tive conhecimento, através do Conselheiro Josê
Baptista de Lima, seu Presidente, de que acaba o Tribunal de Contas de Rondônia de enviar à Assembléia Legislativa do Estado Exposição de Motivos, para_fins de
representação contra abusos e irregularidades praticados
pelo Governador Ãngelo Angelin, nos termos do dispositivo anteS mencionado.
A Exposição de Motivos, da lavra do insigne Canse·
lheiro Hélio Máximo Pereira- aprovad<l em sessão plenária realizada no dia 14 de agosto deste ano- encaminhada ao_ L_egislativo Estadual no dia 18 do corrente
més, apresenta aos ilustres Deputados Estaduais farta
documentação comprobatória de atas ilegais executados
pelo Chefe do Poder Executivo, alêm de oferecer-lhes
sólida e irrefutável argumentação para que se inicie o
processo de julgamento e condenação do Sr. Governador, responsável maior pelos escândalOs cometidos em
meu Estado.
As irregularidades de que trata a Exposição de Motivos referem·se, mais uma vez, às estradas vicinais, cuja
construção não teve outra finalidade senão a de acober·
tar repugnantes crimes contra o patrim6nio público, de
autoria de altas autoridades estaduais.
Tais crimes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, jâ foram
identificados pela Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, atravês de Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo emergido,. nos depoimentos prestados, os nomes de seus autores.
Causa espécie, contudo, não ter o Governo Estadual
interrompido, após tantas denúncias de irregularidades,
suas práticas abusivas, continuando a contratar, em conseqüência, nov~s empresas para a tarefa de construirestradas, que conduzirão seus construtores e o Estado de
Rondônia à bancarrota, pois os contratos que autorizaram sua construção indicam claramente não haver a
competente cobertura orçamentária para pagamento às
empreiteiras.
Aliâs, é também estranho que Empresas como a
CONSTRAN - Construções e Comêrcio S.A., a CEESA - Construtora de Estradas e Estruturas S.A., e a
Construções e Comércio Camargo Corrêa não tenham
tido o descortino bastante para recusar a assinatura dos
contratos, pois que poderão elas também macular sua
imagem pe~ante a opinião pública brasileira.
Eis, em síntese, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a -apresentação da questão pelo eminente Conselheiro Hélio
Máximo Pereira, após análises dos contratos a que jâ me
referi:
"No di"a 24 de junho de 1986, o EStado de Rondônia, representado pelo seu Governador Ângelo
Angelin assinou com a CONSTRAN - Construções e Comêrcío SJ A, o Contrato nQ 177/86PGE, tendo por objeto a construção dos serviços de
terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte correntes, drenagem, serviços complementares e obras-de-

Terça-feira 30

3435

artes especiais, da Rodovia RO - 399, trecho BR364, Colorado d'Oeste, Cerejeiras e PimenteirasjRO, com extensão de 180 km de construção e
recuperações de rodovias nos Municípios de Vilhena e Colorado d'Oeste/RO, no total de 800 km.
O valor global deste contrato é de CzS
511.706.494,55, podendo ocorrer acréscimo até o limite de 25% do va_Ior global (§ 2~> da cláusula 3•).
Segundo a cláusula quarta, '"'as despesas decorrentes do presente contrato, correrão à conta da seguinte programação:
Cz$ 2.500.000,00 - Atividade do Departamento
de Estradas de Rodagem - 26.0 1.88.531.1.022, Elemento de despesa 4.1.1.000, conforme Nota de Empenho n' 0354/DER/RO, de 6-6-86.
O valor restante, correspondente a CzS
509.206.494,55, será empenhado posteriormente
com recursos oriundos do PIN-PROTERRA.
De acordo com a cláusula sétima, o prazo para a
execução das obras ê de 36 meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço."
E prossegue o ilustre Conselheiro, com o fi:rn de demonstrar as irregularidades existentes nos contratos,
apresentando as premissas de sua argumentação:
I) a dotação global atribuída ao Departamento
de Estradas de Rodagem pela Lei do Orça:rnento de
1986, foi de apenas Czl 20.000.000,00;
2) hã outros contratos indicados na mesma programação orçamentária, dentre os quais o Contrato_
n9 101/86-PGE, firmado com a Construções eComêrcio Camargo Corrêa Sf A, no -valor de Cz$
829.541.907,00, e o Contrato n9 148/86, assinado
com a CEESA - Construtora de Estradas e Estru··
turas SfA, no total de Cz$ 214.204.013,37, totali_?ando, apenas esses contratos, o valor de Cz$
1.555.452.414,92;
3) a Lei n9 78, de 13 de dezembro de 1985, que
aprovou o Orçamento Plurianual de Investimentos
para o Triênio 1986-1988, destinou ao Departamen·
to de Estradas de Rodagem apenas Cz$
67.000.000,00 (Cz$ 20.000.000,00, relativos ao ano
de 1986, Cz$ 22.000.000,00 referentes ao ano de
1987 e Cz$ 25.000.000,00 concernentes ao exercício
de 1988), o que representa tão-somente 4% do valor
dos contratos em análise.
Isto posto, estribando-se no art. 51, § (9, alínea d
da Constituição Estadual, que estabelece ser vedada
"a realização, por qualquer dos Poderes, de despesas que excedam aos critêrios orçamentários ou adicionais", conclui o ilustre Conselheiro constituir o
procedimento adotado pelo Governo flagrante ile·
galidade.
-Ademais disso, invocando o art. 52,§ 5~>, da Carta Estadual, comprova ainda o insigne Conselheiro
estar o Governo do Estado infringindo tambêm preceito iC:lativo ao Orçamento Plurianual de Investimentos. Dito disPositivo reza que "nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no
orçamento plurianual de investiinei'ito ou sem prévia lei que autorize o montante das dotações que
anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução."
Da sábia explanação realizada pelo Conselheiro do
Egrêgio Tribunal de Contas da Rondônia, brotam conclusões claras e irrefutáveis: as despesas autorizadaspelos
contratos antes citados são ilegais; os contratos, por sua
natureza, são daqueles que não se completam no instante
mesmo de sua formalização.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejam o absurdo e a
ilegalidade da situação a que chegamos em Rondônia,
sob a êgide do Governo corrupto liderado pela dupla Je~
i-ônimo / Angelin.
O Governo do Estado contratou obras no valor de
Cz$ 1.655.452.414,92 - hum bilhão, seiscentos e cinqUenta e ciriCO-ffiilhões, quatrocentos e cinqUenta e dois
mil, quatrocentos e quatorze cruzados e noventa e dois
centavos, isto ê, um trilhão, seiscentos e cinqUenta e cin~
co bilhões, quatrocentos e cinqUenta e dois milhões, quatrocentos e quatorze mil e novecentos e vinte cruzeiros
- e só díspunha no orçamento para o exercício de 1986
de Cz$ 2.500.000,00 - dois :milhões e quinhentos mil
cruzados, ficando todo o restante para ser empenhado

3436 Terça-feira 30

nos exercícios financeiros de 1987" e 1988. Entretanto,
existe, ainda, um outro fato grave: para os exercícios financeiros de 1987/88 o DER s.ó dispõe, _no Orçamento
Plurianual de Investimentos do Estado, da importância
de CzS 47.000.000,00- quarenta e sete milhões.de cru-

zados.
Como, entãO, poderia a dupla Jerõnimo/Angelin, irresponsável e levianamente -sobretudo desonestamente- empenhar, isto ê, obrigar as futuras administrações
do Estado a assumir compromissos de tal magnitude?
Como ê pOssível- assumir dívidas sem cobertura orçamentária? Só a corrupção justifica.
Sr. Pr~idente e Srs. _Senadores: a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia está devidamente instruída
pelo Tribunal de Contas para iniciar processO de julgamento e condenação do Sr. Governador, vez que a S. Ex•
são atribufdos crimes de responsabilidade (atentado contra a lei orçamentária, contra o legal emprego dos dinheiros públicos e contra o cumprimento das lejs), conforme estabelecido no art. 71 da Constituição Estadual.
O Tribunal de Contas do Esta~o cumpriu sua missão,
denunciando o Sr. Governador perante a Assembléia Legislativa. Incumbe agora aos Exmos. Srs. Deputados as
demais providências (arts. 73 e 74 da Constituição Estadual) para que, uma vez consumado o julgamento, seja o
Chefe do Executivo de Rondônia penalizado com_ a perda de suas funções (art. 74), não restando ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República outra alternativa
que não a de exonerá-lo do cargo.
Estará, assirii, encerrado_ o mais vergonhoso e torpe
capítulo jamais escrito por qualquer administrador
público em Rondônia.

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Trago ao conhecimento de V. Ex•s notícia estampada
na primeira página de ··o Guaporê", na edição de 12 de
agosto, que é da maior gravidade, país fundamenta-se
em insuspeita acusação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Eis o texto a que me refiro: "Ao acusar
o Governo de emitir empenhos sem recursos financeiros
suficientes. o Conselheiro Hélio Mãximo, do Tribunal de
Contas, cotripãra O Executivo rondoniense ao -~'estelio
natãrio que emite o cheque, mas sabendo da inexistência
de fundo". A denúncia consta de um documento encaminhado pelo Presidente do TCE, José Baptista de Lima,
ao Poder Legislativo, onde Máximo ainda afirma que,
"devido• à desorganização que vem reinanôo na c_ontabi~
!idade do Estado, o Tribunal de Contas não tem como
desempenhar suas funções de Auditoria Financeira e
Orçamentária, ficando dtsla forma impedido de exercitar o que prevê a Constituição Estadual. O documento
que deu origem à denúncia feita à Assembléia foi a proposição do Conselheiro José Renato da Frota Uchoaque votou a favor das contas do Governo- acusando o
Governo de inadimplência, "quando do envio de balancetes mensais para com este Tribunal, o que poderá trazer sérias conseqüências à administraçãO estadual". Josê
Renato explica que este ano apenas dois balancetes, de
jan~iro e fevereiro, foró.m enviados, amOos--incorilple~
tos .
__
De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ielato apresentado pelo periódico de Porto Velho é plenamente fiel
aos documentos que cita. Tenho em minhas mãos cópia
do Ofício nl' 643/86-GP, de Jl' de agosto de 1986; do ilustre Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, José Baptista de Lima, diiigTdo ao
eminente Presidente da Assembléia Legislativa, bem
como possuo cópia da EM n~' OI /86 - CJRFU, de 29 de
julho de 1986, do Conselheiro Renato da Fr9ta Uchoa, e
da Declaração de Voto do Conselheiro Hélio Máximo
Pereira, emitida em 31 de julho de 1986. Desses documentos constam as absurdas irregularidades praticadas
pela Administração Estadual,,tais como as apresentadas
por "O Guaporê"._
•
~ profundamente deplorâvel, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o desqualificado Governo de meu Estado
continue, com sua incompetência e omissão, burlando a
legislação e se constituindo em objeto d~ desabonador~
pomentários tanto da imprensa local como da imprensa
nacional.
~ também profundamente deplorável, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que após tantas denúncias de práticas
administrativas --irregulares, continue impune o fraudulento Governo de Rondônia.
por fun profundamente deplorável, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, sabermos que outros crimes conti~uarão
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sendo CQmetidos contra o patrimóniõ- público de Rondônia, até o final do mandato do atual Governador, dado
que, agora mais do que nunca, terá necessidade de se
apossar do maior volume possível de recursos financeiros para utilização da campanha eleitoral do Sr. Jerónimo Santana, que ·e o verdadeiro Governador.
Ê claro que do caos hoje reinante nas finanças de Rondônia se aproveita toda a administração estadual e seus
parceiros. Em síntese, é fmal de mandato, hOra de se realizarem as últimas1obras, mesmo que não haja recursos
financeiros para cobrir as despesas. A estratégia é astuciosa: legar ao futuro Governo um Estado deficitário.
De tudo isto já está ciente o Tribunal de Contas doEstado, a_ ~ssembléia Legislativa e o povo de Rondônia,
este cotidianamente informado pela imprensa local sobre
o insano comportamento do Governo Estadual.
Assim, só nos resta esperar que essas três entidades,
unidas pelo propósito único e nobre de arrebatar o Estado de Rondônia das mãos de seus dilapidadores, possam
realizar seu intento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO:
ESTADO DE RONDôNIA
Tribunal de Contas
Oficio n' 709/GP-86
Porto Velho~RO. 18 de agosto de 1986
Excelentíssimo Senhor
Deputado Amizael Gomes da Silva
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
Nesta
Senhor Presidente,
Atendendo promoções requeridas pelo nobre Conselheiro Hélio Máximo Pcreiái, cumPre-nos encaminhar a
V. Ex~, para_ fins de representação nos termos do art. 59,
§ 4~> da Carta Magna do Estado, cópia da Exposição de
Motivos n~> 4/86- CHMP, datada de 14 de agosto pró~
ximo passado, que trata de -irregularidades na Administração Est~duaL
Com a expressão do nosso maior apreço,
subscrevemo-nos.
Atenciosamente. José Baptista de Lima, Conselheiro
Presidente.
EM n' 4/86-CHMP

Porto Velho, 14 de agosto de 1986
Senhores Conselheiros:
No dia 24 de junho de 1986, o Estado de Rondônia,
representado por seu Governador Ãngelo Angelin assi~
nou com a Constran-Construções e Comércío S/A, o
contrato n~> 177/86-PGE. tendo por objeto a execução
dos sen'iços de terraplenagem, pavimentação, obras-dearte correntes, drenagem, serviços complementares e
obras-de-artes especiais, da Rodovia RO - 399, trecho
BR-364, Colorado do Oeste, Cerejeiras e PimenteirasjRO, com extensão de 180 km de construção e recu~
perações-de rodovias nos Municípios de Vilhena e Colorado do OestejRO, no total de 800 km.
O valor global deste contr_ato (;de Cz$ 511.706.494,55,
podendo ocorrer acréscimo até o limite de 25% do valor
global (§ 2'1 da cláusula 3•).
Segundo a cláusula quarta, as despesas decorrentes do
presente Contrato, correrão à conta da seguinte programação_:_ __
CzS 2.5-00.000,00 - Atividade do Departamento de
Estradas de Rodagem- 26.0l.l6.88.53l.L022, Elemento de_ despesa 4.1.1.000, conforme Nota de Empenho nl'
354/DER/RO, de 6-6-86.
O valor restante, correspondente a CzS
. 509.206.494,55, será empenhado posteriormente com recursos oriundos__do PIN-PROTERRA.
De acordo com a cláusula sêtima o prazo para a execução das obras é de 36 meses a partir do recebimento da
Ordem de Serviço.
Considerando que a dotação global atribuída ao Departamento de Estradas de Rodagem pela LC:í do Orçamento para 1986, foi de CzS 20,000.000,00.
Considerando a existência de outroS contratos assumidos pelo Estado, correndo pela mesma programação
orça~entária, dentte as q~ais o COriüãfó ri'~ l01J86PGE com a Construções e Comêiciõ càmargó S/A, no
valor de Cz$ 829.541.907,00 e de n• 148/86 com a CEESA - Construções de E~tradas Sj A, no total de CzS
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214.204.013,37, totalizando apenas estes três Contratos o
valor de Cz$ 1.655.452.414,92, ultrapassa em muito a dotação autorizada.
Se considerarmos que os referidos contratos ultrapassam o e)(ercício para sua execução, verificamos que a Lei
n'1 78, de 13-12--85, que aprovou o Orçamento Plurianual
de Investimentos para o Triênio 1986 a 1988", c(nltem:.
plo'u o Departamento de Estradas de Rodagem com apenas CzS 67.300.000,00, sendo Cz.$ 20.000.000,00 em
1986, Czl 22.000.000,00 em 1987 e CzS 25.000.000,00 em
1988, o que representa 4% do valor dos contratos referidos.
Por outro lado, vale acrescentar que o procedimento
a dotado para os contratos em foco é o de empenhar apenas 0,5% do valor glob~l. que também é igual a caução
de garantía exigida.
Tal prática se constitui em f1agrante Hegalidade por ferir frontalmente a Constituição Estadual no seu art. 51,§
19~ letra d, assim expresso:
uArt. 5L
§ l ~" São vedados:
a)

.

. ...... , ................. ..

d) a realização, por qualquer dos Poderes, de
despesas que excedam aos créditos orçamentârios
ou adicionais.··
~ ainda a Constituição Estadual que estabelece no § 51'
do art. 52, caso seja invocada a vigência plurianual dos
contratos referidos:

"Art. 52.
§ 59 Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, poderá ser iniciado
sem prévia indusào no Orçamento Plurianual de ln~
vestimentos, ou sem prévia lei que autorize.o mon~
tante das dotações que anualmente constarão do
OfÇ(úlie"ntO, durante o prazo de sua execução.. "
Este preceito constitucional, tambí:m, não vem sendo
obedecido pelo Governo do Estado, o que comporta
uma série de indagações e desconcerta o observador:
sente-se dificuldade em compreender por que critérios
tão rotineiramente adotados pela Administração, tenham merecido oposição persistente e. consistente do
Governo do Estado.
Entendemos que este procedimento pressupõe: a) uma
despesa, conseqUente ao contrato, efeito do contrato.
que_ é sua causa; b) que essa despesa seja ilegal; c) que o
contrato seja dos que, por sua natureza, não se completem no instante mesmo de sua formalização.
Tendo em vista que o elevado valor dos contratos, sem
a competente cobertura orçamentária, são atas do Governador que atentam contra a lei orçamentária. o legal
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento das
leis, conforme preceitua o art. 71 da Constituição Estadual.
De todo o exposto e considerando que a matéria não
versa sobre prestação de contas, mas de ato de gestão
isolado, praticado pela Administração Estadual, subme~
to à apreciação deste Plenário a seguinte indicação:
Este Tribullat comunique ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado e a Assembléia Legislativa, a
ocoirêncía do abuso e da irregularidade- que penso estar, no caso evidenciada - para efeito da representação
inscrita no art. 59, § 41' da Constituição Estadual.
Hélio Máximo Pereira, Conselheiro.
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Procuradoria Geral do Estado
CONTRATO N• 148/86-PGE

COiltrato que celebram o Estado de Rondônia e
CEESA-Construtora de Estradas e Estruturas S/ A,
para os fins que especifica.
Aos vinte e un1 dias do mês de maio do ano de um mil
novecentos e oitenta e seis, o Estado de Rondônia, inscrito no CGC sob n'~ 04.280.889/0001-69, com ·sede no
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Palâcio Presidente Vargas sito à Praça Getúlio Vargas
sjn'~, doravante designado "Estado" neste ato representado por seu Governador Ãngelo Angelin e CEESA Construtora de Estradas e Estruturas Sf A, inscrita no
CGC sob o n~' 17.158.536/0042-00, com sede à Rua Tenreiro Aranha n~' 2713, nesta cidade, doravante designadas "Contratante--Executora", neste ato ~epresentadas
por seu Procurador Hélio Marques Arruda CPF n~'
064.798.121-15, resolvem celebrar o presente Contrato,
que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução da obra autorizada pelo
Processo Administrativo nQ 1011 - 00798/86 e licitada
através de Edital de Concorrência Pública nO? 003/CLO
86, na forma preVIsta no artigo 41 do Decreto-lei n'i' I de
31-12-81, com as alterações do Decreto-lei O'i' 66, de 2-883, regulamentado pelo Decreto-lei n'i' 1.394 de 4-8-83,
que rege também a forma deste Contrato, submetendose os contratantes ao mesmo e às Clãusulas e condições~
seguintes:
DO OBJETO
Oáusula primeira- O presente Contrato tem por objeto a execução das obras de construção de Rodovias Vicinaís com extensão global de 606 km, localizadas nos
M~icípios de Costa Marques e Rolim de MourafRO. •
Parágrafo único. Os serviços, ora contratad_os serão
executados sob o regime de empreitada por preço global
reajustável de acordo com as disposições de Decreto-lei
n'12.284, de 12-3--86, considerando como índice inicial, o
índice do mês de apresentação da proposta.
Oáusula segunda- Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados:
a) o Edital de Concorrência Pública n" 003/CL0-86,
a Proposta e os documentos que integrarem e acompanharem;
b) o Anteprojeto, Projeto Firyal, as especificações particulares, os perfis e demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais,
bem como o Cronograma Físico-Financeiro e o Orçamento Analítico;
c) as normas, as especificações gerais e as instruções
em uso, os cadernos de encargos e as disposições regulamentares do "Estado".
DO PREÇO
Cláusula Terceira - O valor global_ deste Contrato é
de Cz$ 214.204.013,37 (duzentos e quatorze milhões duzentos e quatro mil treze cruzados e trinta e sete centavos), sendo o mesmo reajustável.
Parágrafo único. As alterações no valor desse Contrato, decorrentes de modificações de quantitativos previstos, poderão ocorrer até o limite máximo de 25%_(vinte e cinco pm cento) do valor global avençado, com pro~
nunciamento expresso do Departamento de Estradas de
RodagemjRO, através de Processo devidamente formalizado. As alterações em apreço serão objeto de exame
da Procuradoria Geral do Estado.
DOS RECURSOS
Cláusula QÚaria - As despesas decorrentes do presel'lte Contrato correrão à conta da seguirite progra-mação:
CzJ. 1.070.000,00 (hum milhão e setenta mil cruzados)
atividade do Departamento de Estradas de Rodagem/RO 26.01.16.88.531.1.022- Elemento de Despesa
4.1.1.0.00, conforme Nota de Empenho n" 334/DERRO de 21-5-86.
Parágrafo único. O valor restante do preço global na
importância de CzS 213.134.013,37 (duzentos e treze milhões cento e trinta e quatro mil treze cruzados e trinta e
sete centavos), correrá à conta de Dotação Orçamentária
própria do Departamento de Estradas de RodagemfRO,
com recursos oriundos do PIN-PROTERRA, conforme
Processo Administrativo.
DO PAGAMENTO
Oáusula Quinta - O pagamento do preço ajustado
será efetuado mediante a apresentação das faturas de
medições correspondentes a serviços executados, certificadas pela Comissão de Fiscalização do Departamento
de Estradas de Rodagern/RO e mediante prova dos recolhimentos prevideitciários e fiscais a que estiver sujeita
a "Contratante-Executora".
Parágrafo primeiro. As faturas não pagas na data de
seu vencimento serão corrigidas monetariamente, com
base na variação do valor nominal das OTN, sendo correção e juros calculados pro rata tempore.
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Parágrafo segundo. O "Estado", através-do Departamento de Estradas de RodagemfRO, por ocasião da
emissão da ordem de Serviço, repassará à "ContratanteExecutora", a título de mobilização a quantia de 4%
(quatro por cento) do valor do Contrato.
Parágrafo terceiro. O repasse, estabelecido nO- Parágrafo supracitado, será considerado como adiantamento, sendo ressarcido ao "Estado" através de sucessivos
çiescontos em medição, cada um no valor de 4% (quatro
por cento) do valor da respectiva medição a preços iniciais, até completar o valor repass~do.
DO PRAZO
Cláusula- sexta - o prazo para início das obras será no
mâximo de 1O (dez) dias úteis, e o prazo mâx.imo para a
execução das obras é de 36 (trinta e seis) meses, contados
a partir do recebimento da ordem de serviço expedida
pelo Departamento de Estradas de Rodagem/RO.
DA GARANTIA
Cláusula sétima - Para garantia de fiel execução dos
comprOmissos ajustados no presente contrato, a
~·contratante-ExeCutora" prestarã a caução correspondente a 0,5% do valor do contrato, nos termos do artigo
51 do Decreto Estadual n\' 1.394, de 4-8-83.
Cláusula oitava - A caução prestada pela
"Contratante-Executora" em favor do "Estado", junto
ao Departamento de Estradas de Rodagem/RO, soinente ser-lhe-á devolvida 30 (trinta) dias após o recebimento
da obra pelo órgãO competente sem quaisquer acréscimos de juros.
DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
Cláusula nona - Ocorrendo fato novo decorrente de
força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente, que obste o cumprimento pela
••Contratante-Executora" dos prazos e demais obrigações estatuídas neste Contrato, ficará a mesma isenta
das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte a alteração do cronograma aprovado.
DA F!SCALIZAÇÁO
Cláusula décima - A Comissão de Fiscalização serâ
designada pelo Departamento de Estradas de RodagemjRO, podendo ser composta de um ou mais engenheirOs, que serão competentes para:
- acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início
atê a aceitação definitiva d3. obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;
-promover, com a presença da •'ContratanteExecutora" as medições e avaliações, decidir as questões
técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado,
certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;
-transmitir por es-crito, através do Diário de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de Serviços, Projetas aprovados, alteração de prazos, Cronogramas e demais determinações dirigidas à "ContratanteExecutora" precedidas sempre da anuência expressa do
Diretor Geral do Departamerito de Estradas dC--Roda-

gem(RO;
-comunicar ao Departamento de Estradas de RodagemfRO, as ocorrências que possam levar a aplicação de
penalidades à "Contratante-Executora", verificadas no
cumprimento das obrigações contratuais;
-solicitar a substituição de qualquer empregado da
"Contratante-Executora" que se encontrar lotado no
canteiro de obras e que prejudique o bom andamento
dos serviços;
-esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas
pela "Contratante-Executora", bem como acompanhar
e fis_calízar a execuÇão qualitativa das obras e determinar
a correção das imperfeições verificadas;
- ateStar a veraCidade dos registras efetuados pela
"Contratante-Executora" no Diário de Ocorrênciils,
principalmente os relativos às condições meteorológicas
prejudiciais ao andamento das obras.
DA DIREÇÁO
Cláusula décima primeira A "ContratanteExecutora" somente poderá efeti_v_a_r suQ§tH_IDção de seu
técnico responsável pela obra após expressa an_uência do
Departamento de Estradas de Rodagem, devendo essa
substituição ser comunicada conl alltecedêndi -rilínima
de 5 (cinco) dias.
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DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO
Cláusula Décima Segunda - O recebimento das obras
será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e
Recebimento~ integrada por 03 (três) membros nomeados pelo Departamento de Estradas de Rodagem/R O e
por um representante da "Contratante-Executora", devendo ser lavrado no ato, o Termo de Recebimento, no
qual certificar-se-á o caráter do recebimento, se definitivo ou provisório.
Parágrafo único - Em se dando ao recebimento carA~
ter provisório, o qual não excederá de 10 (dez) dias, o
Departamento de Estradas de RodagemfRO reterá as
garantias da execução e poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento do preço,
consignando-se os motivos, caso se revele desconformeao avençado.
DA REJEIÇÁO
aáusula DéciDia Tei-ceiia- Ao "Estado", através do
DepartamentO de Estradas de Rodagem, assiste o direito
de recusar quaisquer serviços, quer na fase da execução
ou após concluídos, desde que a obra não esteja em conformidade com o ajustado, através de ato de devolução
emitido pela Comissão de Fiscalização ou de Exame, Entrega e Recebimento, à "Contratante-Ex.eeutora", onde
se consignarão os motivos do ato.
Cláusula Décima Quarta A "ContratanteExecutora" se obriga a manter a guarda das obras até
seu final e definitivo recebimento pelo Departamento de
Estradas de RodagemfRO.
Cláusula D~cima Quinta- Poderâ o "Estado", através do Departamento de Estradas de RodagemfRO, a
seu critério, exigir provas de cargas, testes dos materiais
e análises de sua qualidade, atravês de entidades oficiaís
ou· laboratórios particulares de reconhecida idoneidade,
oorrendo todas as despesas por conta da "ContratanteExecutora".
Oáusula Décima Sexta - O "Estado", por intermédio
do Departamento de Estradas de RodagemjRO, se reserVa o direito de contratar com terceiros a execução de
serviços e obras, no mesmo local abrangido por este
Contrato, não podendo a "Contratante=Executora"
opor qualquer dificuldade a tal.
DAS CLÁUSULAS PENAIS
Oáusula Décima Sétima - O inadimplemento pqr
parte da "Contratante-Executora" de quaisquer das cla.. usulas e disposições deste Contrato, implicará na suaresciSãO -ou na sustação do pagamento relativo aos serviços
já-exeCutados a critério do "Estado", através do Depar·
tamento de Estradas de RodagemjRO, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando..se,
ainda, á "Contrante-ExeCutora" às penalidade previstas
if6 títUlo III, capítulo III, do Decreto Estadual n'173.140.
Ptmlgrafo único.- O "Estado", atravéS do Departamento de Estradas de RodagemfRO, poderá valer-se do
disposto no "caput" dessa Cláusula se a "ContratanteExecutora" contrair obrigações para com terceiros, que
possam, de qualquer forma prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como:
I - retardar injustificadamente o iníCio dos trabalhos
por mais de 15 (quinze) dias contados da data do recebi·
mento da Ordem de Serviço autorizadora do início das
obras;
II- interromper os trabalhos por mais de 10 (dez}
dias consecutivos, sem justo motivo;
III- ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na
entrega dos serviço_s objeto do presente Contrato salvo
conveniência do "Estado" na continuidade dos mesmos,
quando, então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes,
através do Departamento de Estradas de RodagemfRO;
IV - deixar de recolher ou integralizar a Caução, bem
como não Q_!l,g_ar as multas dentro dos prazos fixados
pelo Departamento de Estradas de RodagemfRO.
Cláusula Décima Oitava- Ressalvados os motivos de
Força Maior 'ou Caso Fortuito que deverão ser devidamente comprovados pela Contratante-Executora", o
"Estado" aplicará as seguintes multas:
-0,1% do valor de cada etapa dos serviços, por dia de
atraso que venha a ocorrer nos prazos estabelecidos pelo
Cronogram.a de Execução dos serviços;
-0,1% do valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços;
- 0,5% do valor ora ajustado, por inobservância das
demais Cláusulas contratuais.
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Cláusula Décima Nona - O DC}Jartamento de Estradas de Rodagem/R O se reserva o direito de, a qualquer
tempo, descontar da Caução prestada toda e qualquer
importância que lhe for devida pela "ContratanteExecutora", por descumprimento ou infringência das
Clâusula ajustadas no presente Contrato.
Cláusula vigésima-- Pela inexecução total ou parcial
da obra, objeto deste Contrato, a "ContratanteExecutora", além da perda da Caução estarã, também,
sujeita à multa compensatória de -10% (dez por cento) do
preço global ora ajustado. As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não
excluindo a aa outra, ambas, independentes e cumulativas.
Cláusula Vigésima Primeira- A ••contratanteExecutora" poderá rescindir o Contrato por falta de pagamento das faturas de medições dos serviços executados, em razão de atraso superior a 6~- (~essenta)" di!is.
Oáusula Vigésima Segunda - O presente Contrato
poderá ser rescindido por conveniência administrativa a
qualquer tempo, mediante notificação atra vês -de memo'rando direto ou por via postal, com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todavia, os direitos adQUiridos peta "Co_n~ratante
Executora".
DO FORO
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de enliSSão da ordem de serviço pe-lo-O~partamen-tO de
Estradas de RoçiagemfRO.
Parágrafo Segundo- Os preços deste Contrato-serão
atualizados no prazo decorrido entre fevereiro de 1986 e
o mês de emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Estradas de RodagemfRO, de acordo com a
variação das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),
relativamente aos meses supracitados, ou por índices específicos aplicáveis em decorrência da ·regulamentação
do Decreto-lei n<;> 2284, de 27 de março de 1986, observado o disposto no art. 7~' do referido Decreto~lei.
Cláusula Segunda - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles,
devidamente assinados e rubricados:
a) o Edital de Concorrência Pública n" OOlfCL0-86,
a proposta e os documentos que integrarem e .a_c_ompanharem·
b) o Projeto Final, as especificações do DNER e do
DER/RO, aplicáveis e demais elementos existentes que
sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais, bem como o Cronograma Físico-Financeiro e o
Orçamento Analítico;
c) as normas, as especificações gerais e as instruç_ã_es
em uso, os cadernos de encargos e as disposições regulamentares do "Estado".
DO PREÇO

Oáusula Vigésima Terceira- As partes elegem o
Foro da Comarca de_ Porto VelhofRO, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Contrato.
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o
presente Termo de Contrato às fls..... a ..... do Livro Especial n~' 004 de Contratos, que, depois de lido i achado
conforme, é assinadO Pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias que se rrzerem necessárias pára·-sua tmbticaçãO
e 'execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto
Velho/RO, 21 de maio de 1986.- Angelo Angelin, Governador do Estado de Rondônia - Hélio Marques Ar~
ruda, Procurador-CEESA-Construtora de Estradas e Estruturas Sf A.
CONTRATO N• 101/86-PCE
Contrato que celebram o Estado de Rondônia e
Constru~ões e Coniifrcio Camargo Corrêli. S{A, pára
os fins que especifica.
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e seis, o Estado de Rondônia, inscrito no
CGC sob o n9 04.280.889/0001~69, com sede no Paiácio
Presidente Vargas, sito à Praça Getúlio Vargas sjn~', doravante designado "Estado", neste ato representado por
seu Governad_or Angelo Ange1in, e ConstrUÇões e Comércio C amargo Corrêa S/A, inscríto no CGC sob o n~'
61.522.512/0001-02, com sede à Rua Funchal n'i' 160 Vila Olímpia - São Paulo/SP, doravante designada

''Contratante-Executora", neste ato representada por
seus Procuradores Paulo Sérgio--de Freitas e Luiz Fernando Paes de Macedo, portadores dos CPF n~'s
346.074.988-15 e 610.733.347-91, respectivamente, resolvem celebrar o presente Contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrígi:iÇões diiS partes ria execução da obra autorizada pelo Processo Administrativo
n'i' 1011-0805, de 14-4-86 e licitada através de Concorrência Pública n9 001/CL0-86, na forma p-reVista nO ãrf.-41
do Decreto-lei n'i' 1, de 31-12-81, com as alterações do
Decreto-lei n9 1.394, de 4-8-83_,_ que rege também a forma
deste Contrato, submetendo-se os contratantes ao mesmo e as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO
Cláusula Primeira- O presente Contrato tem por oh·
jeto a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, obras-de-arte correntes, drenagem, serviços complementares e obras-de-artes especiais da Rodovia BR·
429, rio trecho compreendido entre Presidente MédiciCosta Marques, com extensão de 3_6_0 km (trezentos e
sessenta quilômetros).
Parágrafo Primeiro - Os serviços, ora contratados,
serão executados sob o regime de empreitada por preço
global reajustãvd_ d~ -ª-cardo com a variação das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). ou por fndices específicos aplicáveis em decorrência da regulamentação
do Decreto-lei n'i' 2.284, de 27 de março de 1986,
considerando-se como base para o índice inicial, o mês

Cláusula terceira - O valor global deste CONTRATO é de CzS 829.541.907,00 (oitocentos e vinte e nove
milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e
sete cruzados.
Parágrafo único- As alterações no valor deste CONTRATO, decorrentes de modificações de quantitativos
previstos, poderão ocorrer até o limite mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor global avençado, com
processamento expresso do Departamento de Estradas
de RodagemfRO, através de processo devidamente formalizado. As alterações em apreço serão objeto de exame da Procuradoria Geral do Estado.
DOS RECURSOS
Cláusula quarta- As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta da seguinte programação~

CzS 4.147.709,53 (quatro milhões, cento e quarenta e
sete mil, setecentos e nove cruzados e cinqilenta e três
centavos)- Ati vidade do Departamento de Estradas de
Rodagem/RO - 26.1.16.88.531.1.022- Elemento de
Despesa 4.1.3.0.31, conforme Nota de Empenho n'i'
214/DER-RO de 14-4-86.
Parágrafo único - O restante dos recursos, no valor
correspondente a Cz$ 825.394.197,47 (oitocentos e vinte
e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e
noventa e sete cruzados e quarenta e sete centavos) serão
empenhados posteriormente à conta de recursos extraorçamentários oriundos do programa PIN/PROTERRA do Governo Federal.
DO PAGAMENTO
Oáusula quinta - O pagatt~-ento do preço ajustado será efetuado mediante a apresentação das faturas de medições correspondentes a serviços executados, certificadas pela Comissão de Fiscalização do Departamento de
Estradas de RodagemjRO e mediante prova dos recolhimentos previdenciãrios e fiscais a que estiver sujeita a
"Contratante-Executora".
Parágrafo primeiro- As faturas não pagas na data de
seü- vencimento se-rão corrigidas monetariamente, com
base na variação do valor nominal das OTN, acrescidas
de juros de lo/o ao més, sendo correçào e juros calculado~
pro rata tempore.
Parágrafo segundo- O "Estado", através do Departamento de Estradas de RodagemfRO, por ocasião da
emissão da ordem de Serviço, repassará. à .. ContratanteExecutora", a tltulo de mobilização a qUantia de 2%
-(dois por cento) do valor do Contrato, estando condicionado à disponibilidade de recursos oriundos do Orçamento do Estado ejou de Fundos e Programas Federais.
Parágrafo terceiro - O repasse, estabelecido no Parágrafo supracitado, será considerado como adiantamento, sendo ressarcido ao "Estado" através d_e sucessivos
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descontos em medição, cada um no valor de 2% (dois por
cento)_ do valor da respectiva medição a preços iniciais,
-até c_olnpletar o valor repassado.
DO PRAZO
Oáusu1a sexta - O prazo para inlcio das obras será
no máximo de lO (dez) dias úteis, e o prazo mãximo para
a execuç:ão das obras é de 36 (trinta e seis) meses, -contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Departamento de Estradas de RodagemfRO.
DA GARANTIA
Oáusura- sét"ima - Para garantia da. fiel execução dos
compromissos ajustados, no presente Contrato, a
"Coritratã.nte-Executora" prestará a caução correspondente a 0,5% do valor global do contrato, nos termos do
art. 51, do Decreto Estadual n'i' 1.394, de 4-8-83.
qãusula oitava_ A caução prestada pela
"Contratante-Executora" em favor do "Estado", junto
ao Departamento de Estradas de RodagemfRO, somente ser-lhe-á devolvida 30 (trinta) dias após o recebimento
da obra .Pelo órgão competente sem quaisquer acrêscimos-de juros.
DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
Cláusula nona - Ocorrendo fato novo decorrente de
Força Maior ou Caso Fortuito, nos termos previstos na
legislação vigente, que obste o cumprimento pela
..Contratante-Executora" dos prazos e demais obrigações eS"ta:tuídas neste Contrato, ficarã a mesma isenta
das multas e penalidades pertinentes, justificando-sedestarte a alteração do Cronograma aprovado.
DA FISCALIZAÇÁO
Cláusula décima - A Comissão de Fiscalização serã
designada pelo Departamento de Estradas de RodagemjRO, podendo ser composta de um ou mais engenheiros, que serão competentes para:
-acompanhar e fiscaHzar os trabalhos, desde o início
até a aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela Licitação;
-promover, com a presença da "ContratanteExecutora", as medições e avaliações, decidir as questões
técnicas surgidas na execução do objeto ora conirataâo,
certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito do seu pagamento;
-transmitir por escrito, através do_ Diário de Ocorrências, a:s instruções relativas a Ordem de Serviços, projetas aprovados, alterações de prazos, Cronogramas e
demais determinações dirigidas à .. ContratanteExecutora" precedidas sempre da anuência expressa do
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem/RO;
-comunicar ao Departamento de Estradas de RodagemjRO, as ocorrências que possam levar à aplicação de
penalidades à "Contratante-Executora", verificadas no
cumprimento das obrigações contratuais;
-solicitar a substituição de qualquer empregado da
.. Contratante-Executora" que se encontre lotado no canteiro 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 qualitativa das obras e determinar
a correçào das imperfeições verificadas~
-atestar a veracidade dos registras efetuados pela
"Contratante-Executora" no Diário de Ocorrências,
principalmente os relativos às condições meteorológicas
prejudiciais ao andamento das obras.
DA DIRECAO
Cláusula décima primeira - A "ContratanteExecutora" somente poderá efetivar substituição de seu
técnico, responsável pela obra, após a expressa anuência
do Departamento de Estradas de RodagemfRO, devendo essa substituição ser comunicada com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias.
DO EXAME. ENTREGA E RECEBfMENTO
Cláusula décima segunda - O recebimento das obras
será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e
Recebimento, integrada por 3 (três) membros nomeados
pelo Departamento de Estradas de Rodagem/RO e por
um representante da "Contratante-Executora'', devendo
ser lawado no ato, o Termo de Recebimento no qual
certificar-se-á o caráter do recebimento, se definitivo ou
provisório.
Parágrafo ünico- Em se dando ao recebimento carãter provisório, o qual não "excederá de 10 (dez) dias, o
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Departamento de -Estradas de RodagemfRO ftterá as
garantias da execução e poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou ·abatimento do preço
consignando-se os motivos, caso se revele desc_onforme
ao avençado.
DA REJEIÇÃO
Oáusula décima terceira- Ao "Estado", atravês do
Departamento de Estradas de Rodagem/RO, assiste o
direito de recusar quaisquer serviços, quer na fase d_a
execução ou após conclufdos, desde que a obra não esteja em conformidade com o ajustado, através de ato de
devolução emitido pela Comissão de Fi~calização ou de
Exame, Entrega e Recebimento, à "ContratanteExecutora", onde se consignarão os motivos do ato.
Cláusula décima quarta A "ContratanteExecutora" se obriga a manter a guarda das obras atê
seu final e definitivo recebimento pelo Departamento de
·
~ -~-Estradas de Rodagem/RO. _
Cláusula décima quinta- Poderá o "Estado", através
do Departamento de Estradas de RodagemjRO, a seu
critério, exigir provas de cargaS, testes dos materiai_s _e
análises de sua qualidade, através de entidades oficiais
ou laboratórios particulares de recopheci.da idoneidade 1
correndo todas as despesas por conta da "ContratanteExecutora'.
Oáusula décima sexta- O "Estado" por intermédio
do Departamento de Estradas de RodagemfRO, se reserva o direito de con.lratar_com terceiros a exee:ução d~_
serviços e obras, no mesmo local abrangido por este
Contrato, não podendo a "Contratante-Executora"
opor qualquer dificuldade a tal.
DAS CLÁUSULAS PENAIS
aáusula décima sétima- o inadimplemento por parte da "Contratante-Executora" de quaisquer das cláusulas e disposições deste Contrato implicará na sua rescisão_ou_na s:us_tação.do pagamento relativo aos serviços já
executados a critério do "Estado", através do Departamento de Estradas de Rodagem/RO, independentemente de qualquer procedimento judicial, s_ujeitarido-se, a
..Contratante-Executora" às penalidades previstas no
título III, capítulo III, do Decreto federal n<? 73.140.
Parágrafo único. O ''Estado", através do Departamento de Estradas de RodagemfRO, poderá valer-se do
disposto no· caput desta Cláusula se a "ContratanteExecutora" contrair obrigações para com terceiros, que
possam, de qualquer forma prejudicar a execução do Objeto ora contratado, bem como:
I - retardar injustíficadamente o início do~ trabalhos
por mais de 10 (dez) días contados da data do recebimento da Ordem de Serviço autorizadora do início das_
obras;
II- interromper os trabalhos por mais de lÓ- (deZ)
dias consecutivos, sem justo rriótivo;
III- ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na
entrega dos serviç_o_s objeto do presente Contrato salvo_
conveniência do "Estado"_na continuidade dos mesmos,
quando, então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes,
através do Departamento de Estradas de Rodagem/RO;
IV- deixar de recolher ou integralizar a Caução, bem
como não pagar· as multas dentro dos prazos fixados
pelo Departamento de Estradas de Rodagem/RO.
Cláusula déeima oitava- Ressalvados os motivos de
Força Maior ou Caso Fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela "Contratante-Executora", o
"Estado" aplicará as seguinte multas:
-0,1% do valor de cada etapa dos serviços, por dia de
atraso que venha ocorrer nos prazos estabelecidos pelo
Croriograma de Execução dos serviços;
___ _
-0,1% do valor do contrato, por dia de atraso na entrega definitiva dos serviços;
-0,5% do valor ora ajustado, por inobservância das
demais Cláusulas contratuais.
Gáusula décima nona - O Departamento de Estradas
de RodagemjRO se reserva o direito de, a qualquer tempo, descontar da Caução prestada qualquer importância
que lhe for devida pela "Contratante-Executora", por
descumprimento ou infringência das Cláusulas ajustadas
no presente Contrato.
Gaúsula vigésima - Pela inexecução total ou parcial
da obra objeto deste Contrato, a "Contratante- Executora", além da perda da Caução, estará, também,
sujeita à multa compensatória de 10% (dez por cento) do
preço global ora ajustado. As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não
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excluindo a da _outra, ambas, independentes e cumulativas.
Cláusula vigésima primeira- A "C_on[ratanteExecutora" poderá rescindir o Contrato por falta de pagamento das faturas de medições dos serviços exe;cutados, em razão de atraso superior a 60 (sessenta) dias.
Cláusula vigésima segunda- O presente Contrato poderá ser rescindido por conveniência adminis_txa_tiYa__
qualquer tempo, mediante notificação através de memorandO dii-etO ou por via postal, com prova df: recebimento, cit!~Vés ~e pàrecer ftil1damentado, assegurados, todavía, os· direitos- adquiridos pela "Contratante- EXecutora".
DO FORO
- -CfáUStilU.: vigésima terceira --As partes elegem o Foro
da Comãrca de Porto Velho/RO, para dirimir dúvidas e
controvêisias Oriundas deste Contrato.
Para firineza e como prova do acordado, ê l.iivrado o
c -presente Te-rmo -de Contrato às fls ..... a ..... do Livro Especial n<? 003 de Conh'atos, que, -depois de lido e achado
Cõfiforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
-as cópias qUe Se fizerein necessárias para sú.à :PUblicação
e execução, através de processo xerogrãfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado, Porto
VelbojRO,_lS de abril de 1986.- Angelo Angelin, Governador do _Estado Rond_ôniª _- P_aulo .Sérgio de Freitas, Procurador Camargo Corrêa- Luiz Fernando Paes
de Macedo, Procurador_Camargo Corrêa.

ª

CONTRATO N• 177/86-PGE
--·Contrato que celebram o Estado de Rondônia e
CONSTRAN - Construções e Comércio S.A., para
os fins que especifica.
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de
hum mil nOvecentos e oitenta e seis, o Estado de Rondônia, inscrito no CGC sob o n<? 04.280.889/0001:159, com
sede no Palâcio Presidente Vargas, sito à Praça Getúlio
Vargas sjn<?, doravante designado "Estado", neste ato
representado por seu Governador Angelo Angelin e
CoN_sTRAN_~ Construções e Comércio SA,_inscríta
no CGC sob .o nv 6l.l56.5.6_8j0001-9Q, com sede à Av.
Dr. Cândido Motta Fil,ho, 183, em JaguaréfSão Paulo,
doravante designada "Contratante-Exeçutora'', neste
at_o r~presentada por seu Procurador Elpídio Alves Pinheiro, que tem por finalidade .estabelecer os direitos e
obrigações- das partes na execução da obra autorizada
pelo Processo Administrati~o-n<?l.Oll/01401/86, e licitada através do EditaL de Concorrência __ Pública n9
002/CL0/86, na forma prevista no Artigo 41 do
Decreto-lei n~> l, de 31-12-81, com as alterações do
Decreto-lei n<? 1.394, de 4-8-83, que rege também a forma
deste Contrato, submetendo-se os contratantes ao mesmo e as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO
Qáusula Primeira- O presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, obras de arte correntes, drenagem, serviços complementares e obras de artes especiais, da Rodovia R0399, trecho BR-364, Colorado do Oeste, Cerejeiras e PimenteirasjRO, com ex.tensão de 180 km de construção e
recuperação de rodovias nos Municípios de Vilhena e
Colorado do Oeste/RO, no total de 800 km.
Parágrafo único Os serviços, ora contratados, serão
executados sob o regime de empreitada por preço global
reajustáveL
Cláusula Segunda - Integram este instrumento -con- tratual, guardada a necessária conformidade entre eles,
devidamente assinados e rubricados:
a) o Edital de Concorrência Pública, a Proposta e os
documentos que o integrarem e acompanharem;
b) o Anteprojeto, o Projeto FiJ?.al, as especificações
particulares, os perfis e demais elementos existentes que
sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais, bem como o Cronograma Físico-Financeiro e o
Orçamento Analítico;
c) as normas, as especifiCações gerais e as instruções
em uso, os cadernos de encargos e as disposições ·regulamentares do "Estado".
DO PREÇO E DA CORREÇÁO
Cláusula Terceira- O valor global deste contrato é de
Czl 511.706.494:,55 (quinhen'tos e onze fi1ilhões, sete_c_entos e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro cruzados e
cinqOentâ e cirico centavos), os preçõiiCQritraTados serão
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reajUstados segundo as disposições do Decreto-lei n9
2:284/86, de 10-3-86.
Parágrafo primeiro - As medições de reajustamento
serão pagas com base no Cronograma Físico-Financeiro
apresentado na proposta. Ãs obras ejou serviços executados em atraso, somente serão reajustados até o mês
previsto no Cronograma.
Parágrafo segundo -- As alterações no valor deste
Contrato, decorrentes de modificações a.: quantitatiVOs
previstos, poderão ocorrer at_é o limite mâximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor global avançado, com
pronunciamento expresso do Departamento de Estradas
de RodagemjRO, através de processo devidamente formalizados. As alterações em apreço serão objeto de exame da Procuradoria Geral do Estado.
DOS RECURSOS
Oáusula quarta- As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão à conta da seguinte programação:
CzS 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzados) Atividade do Departamento de Estradas de Rodagem - 26.0L16.88.53l.L022 Elemento de Despesa
4.1.1.0.00, conforme Nota de Empenho n<? 0354/DER/RO, de 6-6-86.
Parágrafo único - O valor restante, correspondente a
Cz$ 509.206.494,55 (quinhentos e nove milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro cruzados e
cinqüenta e cinco centavos), será empenhado posteriormente com recursos oriundos do PIN - PROTERRA,
conforme Processo Administratívo.
DO PAGAMENTO
Cláusula quinta.,.... O pagamento do preço ajustado_ será efetuado mediante a apresentação das faturas de me-dições correspondentes aos serviços executados, certificadas pela Comissão de Fiscalização do Departamento
de Estradas de RodagemjRO, e mediante prova dos recolhimentos previdenciários e fiscais a que estiver sujeita
a ''Contratante-Executora'' .
DAS OBRIGAÇOES
Cláusula sexta - Compete à "Contratante~
Executora'':
-Executar as obras do presente Contrat_o com absoluta diligência e perfeição;
--" Permitir durante a execução das obras c_ontinuidade e segurança no tráfego existente;
-Manter I (um) Diário de Ocorrências, autenticado
pelo Departamento de Estradas de RodagemfRO, no
qual a "Contratante-Executora", anotará toda e qualquer ocorrência que mereça registro e que terá o visto do
Fiscal, sendo o mesmo entregue ao "Estado", na conclusão da obra;
-Manter à frente dos serviços pessoal alocado à obra
na quantidade necessário, devendo os engenheiros e demais componentes do quadro técnico residir na localidade de execuçãq da obr<J. e somente ser substituído por outros, cujo_s currículos vitae sejam previamente aprovados
pelo "Estado";
. - P:rmitir e facilitar a fiscalização do DER/RO, a
mspeçao ao local das obras a qualquer dia e hora, devendo ser apresentadas as informações e esclarecimentos solicitados;
- Manter nas frentes de serviços Engenheiro Residente, a fim de evitar problemas técnicos no andamento das
obras·
- Óarantir a qualidade técnica dos serviços pelo prazo de l (um) ano após o recebimento definitivo das
obras, efetuando nesse período todos os reparos necessário! à correção de problemas oriundos da construção,
sem onus para o "Estado";
- Reg_~strar a obra na Delegacia do CREA/RO;
- Registrar a obra no lN PS;
-Cumprir as leis trabalhistas, obrigações previdenciárias e fiscais;
-_ Manter no local da obra, um laboratório de solos
devidamente instalado e em condições de realizar os ensaios geotéci:ilcós~---relacionados nas especificações do
DNER e do DER/RO, aplicáveis aos serviços.
Parágrafo único - Compete ainda à "ContratanteExecutora" fornecer à Fiscalização da obra:
ã) Alojamento e alimentação;
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b) Escritório devidamente montadO Para os trabalhos;
c) Veículos utilítârios para Fiscalização do DERjRO.

PRAZO
Cláusula sétima- O prazo para ex.ecução das Õbras é
de 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Departamento de Estradas

de Rodagem/RO.
DAS GARANTIAS
Cláusula oitava - Para garantia da fiel execução dos
compromissos ajustados no presente Contrato, a
"Contratante-Executora" prestar~ a caussão correspondente a 0,5% (cinco décimo por cento) do valor global do
Contrato, nos termos do Artigo 51, do Decreto Estadual
. n• !.394, de 4-8-83.

Cláusula nona - A caução e demais gara·ntias prestadas pela "Contratante-EXecutora" em favor do "Estado", junto ao Departamento de Estradas de RodagemfRO, somente ser-lhe-ão devolvidas 30 (trinta) dias
após o recebim~nto da obra pelo órgão competente sem
quaisquer acréScimos de juros.

DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTOltO
Cláusula Décima - Ocorrendo raio- novo- decorrente
de Força Maior ou Caso Fortuito, nos temos previstos
na legislação vigente, que obste o cumprimento pela
..Contratante-Executora" dos prazos e demais obriM
gações estatuídas neste Contrato, ficarâ a mesma isenta
das multas e penalidades pertinentes, justificando-se desM
tarte a alteração do Cronograma aprovado.

DA FISCAUZAÇÃO
Oáusula Décima Primeira - A Comissão de Fiscalização será designada pelo Departamento de Estradas de
RodagemfRO, podendo ser composta de um ou mais
engenheiros, que serão competentes para:
-acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início
até aceitação definitiVa da obra, verifiCando sua perreita
execução na conformidade das especificaçõeS normas
fixadas pela Licitação;
-promover, com a presença da "ContratanteExecutora", as edições e avaliações; decidir as questões
técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado·
certificar a veracidade das faturas decorrentes das me:
dições para efeito de seu pagaritento;
·
-transmitir por escrito, através do Diário de OcorM
:ências, as instruÇões relativas a Ordt:m de Serviços, Projetas aprovados, alteração de prazos, Cronogrã.mas e de-mais determinações dirigidas a "ContratanteExecutora:• precedidas s~mpre da anuência expressa do
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Roda-

e

gemjRO;
-Comunicar a:o Departamento de Estradas de RodagemfRO, as ocorrências que possam levar a aplicação de
penalidades a "Contratante-Executora", veriffcaôas no
cumprimento das obrigações contratuais;
-solicitar a substituição de qualquer empregado da
..Contratante-Executora" que se encontre lotada n-o canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos
serviços;
- es.clarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas
pela "Contratante-Executora", bem como acompanhar
e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar
a correção das imperfeições verificadas;
-atestar a veracidade dos registras efetuados pela
"Contratante-Executora" no Diário de Ocorrências
principalmente os relativos às condições meteorológica~
prejudiciais ao andamento das obras.

DA DIREÇÃO
Cláusula Décima Segunda- A "Contratante~
Executora" somente pOderá efe"tivar substituição dC Seu
têcnico responsável pefa obra após a expressa anuência
do Departamento de Estradas e Rodagem/RO, devendo
essa substituição ser comunicada com fJ,ntecedência
mínima de 5 (cinco) dias.

DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO
Cláusula Décima Terceira- O recebimento das obras
será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e
Recebimento integrada por 3 (três} membros nomeados
pelo Departamento de Estradas de RodagemfRO, e por
um representante da "Contratante-Executora", devendo
ser !avrado no ato, o Termo de Recebimento, no qual
certtficar-se-á o carâter do recebimento, se definitivo ou
provisório.
-

Parágrafo único - Em se dando ao recebimento caráter provisório, o qual não excederá de lO (dez) dias, o
Departamento de Estradas de RodagemfRO, reterá as
garantias da execução e poderá exigir os re_paros e substituições convenientes ou abatimento de preço,
consignando-se os motivos, caso este se revele desconforme ao avençado.

DA REJEIÇÃO
Oáusula Décima Quarta- Ao "Estado", "através do
Departan1ento de Estradas de RodagemfRO, assíSte o
direito de recusar quaisqUer serviços, quer na fase de execução ou após concluídos, desde que a obra não esteja
em conformidade com o ajustado através de ato de devoluçàQ emitido pela Comissão de Fiscalização ou de Exame, Entrega e Recebimento, à .. ContratanteExecutora", onde se consignarão os motivos do ato .
Cláusula Décfma Quinta- A "ContratanteExecutora" se obríga a manter a gUã.rda das obras até
seu fmal e definitivo recebimento pelo Departamento de
Estradas de RodagemfRO.
Oáusula Décima Sexta- Poderá o "Estado", através
do Departamento de Estradas de RodagemfRO, a seu
ci'itêrio, exigir provas de cargas, testes do_s materiais e
análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou
laboratórios particulares de reconhecida idoneidade,
correndo todas as despesas por conta da ''ContratanteExecutora".
Cláusula Décima Sétima- O ''Estado", por intermédio do Departamento de Estradas de RodagemjRO, se
reserva o direito de contratar com terceíros a execução
de serviços e obras, no mesmo local abrangido por estê
COntrato, não podendo a "Contratante-Executora"
opor qualquer dificuldade a tal.

DAS CLAUSULAS PENAIS
Cláusula Décima Oitava - O inadimplemento por
parte da "Contratante-Executora", de quaisquer das clausulas e disposições deste Contrato, impUcarâ na suarescisão ou na sustação dQ pagamento relativo aos serviços
já executados, a critério do ''Estado", através do Departame_nlo _de Estradas de RodagemjRO, independentemente__ de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se,
ainda, a "Contratante-Executora", às penalidades previstas no título III, do Decreto Federal n9 73.140.
Parágrafo único -0 "Estado", através _do Departamento de Estradas de RodagemfRO, poderâ valeNe do
disposto no caput desta cláusula se a "ContratanteM
Executora" contrair obrigações para com terceiros, que
possam. de qualquer forma prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como:
I - retardar injustificadamente o início dos trabalhos
em mais de 15 (quinze) dias contados da data do recebi~
mento da Ordem de Serviço autorizadora do início das
obras;
II - interromper os trabalhos por mais de 10 (dez)
dias consecutivos, sem justo motivo~
III - ocasionar atraso de mais _de 30. (trinta) dias na
entrega dos serviços objeto do presente Contrato salvo
conveninêcia do "Estado" na continuidade do~ mesmos,
quando, então, apUcar-se-ão as penalidades pertinentes,
através do Departamento de Estradas de RodagemjRO;
IV -deixar de recolher ou integralizar as cauções ou
demais garantias, bem como não pagar as multas dentro
dos prazos fixados pelo Departamento de Estradas de

Rodagem/RO;
V - sub-empreitar ou transferir obras ou serviços sem
prévia autorização do DER/RO, vedada, em qualquer
hipótese, subempreita ou transferência de obras ou serM
viços cu] o valor supere a 30% (trinta por cento) do valor
do Contrato.
Oáusula Décima Nona - Ressalvados os motivos de
força maior ou caso fOrtuito que deverão ser devidamente comprovados pela "Contratante-Executora", o .. Estado'' aplicará as seguintes multas:
-0,1% do valor de cada etapa dos serviços, por dia de
atraso que venha ocorrer nos prazos estabelecidos pelo
Cronograma;
-0,1% do valor do Contrato, por dia de atraso na entrega: dos sefviços;
-- 0,5% do valor ora ajustado, por inobservância das
demais clãusulas contratuais.
Cláusula Vigésima - O Departamento de Estradas de
RO_d~gem/RO, se reserva o direito de, a qualquer tempo,
descontar das Cauções e demais garantias prestadas,
tóda e qualquer importância que lhe for devida pela
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"Contratante-ExecUtora", por descumprimento ou infringência das Cláusulas ajustadas no presente Contrato.
Oáusula -Vigés-ima Primeira - Pela inex:ecução total
ou parcial da obra objeto deste Contrato, a
..Contratante-Executora", além da perda das Cauções e
demais garantias prestadas, estará, tambêm sujeita à
multa compensatória de lO% (dez por cento) do percenM
tua! ora ajustado. As multas moratórias e- compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não excluindo a da outra, ambas, independentes e cumulativas.
Cláusula Vigésima Segunda A "Contratante~
Executora" poderá rescindir o Contrato por falta de pagamento das faturas de medições dos serviços executados~ em razão de atraso superior- a 60 (sessenta) dias.
Cláusula Vigésima Terceira - O presente Contrato
poderá ser rescindido por conveniência administrativa a
qualquer tempo, m_ediante notificação através de memo~
rando direto ou por via postal, com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todavia, os direitos adquiridos pela .. ContratanteExecutora".

DA PUBLICAÇÃO
Oáusula Vigésima Quarta- As despesas decorrentes
da publicação do Extrato do presente Contrato, no
Diário Oficial do Estado, correrão à conta da
"Contratante-Executora''.

DO FORO
Cláusula Vigésima Quinta - As partes elegem o Foro
da Comarca de Porto VelhofRO, para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas deste Contrato.
-Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o
presente Termo de Contrato às fls.
a
do Livro
de Contratos, que, depois de lido e achaEspecial n~'
do conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessãrias para sua publiM
cação e execução -a1ravés de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.
Porto VelhofRO, 24 de junho de 1986.- Angelo Angelin,_ Governador do Estado de Rondônia- Elpídio Alves
Pinheiro, Procurador da CONSTRAN Sf A.

ESTADO DE RONDONIA
Tribunal de Contas

Qfícjç n'<' 645/86-GP

Porto VelhoMRO, li' de agosto

de I986
Excelentíssimo Senhor
Deputado Amizael Gomes da Silva
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado.
Senhor Presidente;
CumpreMnos comunicar a Vossa Excelência, que o
Eg_ré_gio Plenário desta Corte de Contas, reunido em Sessão Ordinãria realizada no dia 31 de julho próximo passado, acolhendo proposição do Conselheiro José Renato
da Frota Uchôa, Relator das Contas do Governo,
exercício de 1986 e, no cumprimento do seu desiderato
que lhe compete o Art. 59,§ 4~' da Carta Política do Estadol decidiu, por unanimidade de votos, representar à
essa douta Assembléia Legislativa os fatos relacionados
à inadimplência quanto ao envio dos Balancetes mensais
para com este Tribunal, que poderã trazer sérías conseqUências à Administração EstaduaL
Na oportunidade encaminhamos anexo, cópias da exp-osição de motivo e da declaração de voto dos nobres
Conselheiros José Renato da Frota Uchôa e Hélio Máximo Pereira respectivamente, o que objetivarã análise e
adoção das medidas necessárias.
Sem outro assunto particular para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinguida
consideração.
Atenciosamente- José Baptista de Lima, ConselheiM
ro Presidente.
Para o cumprimento das disposições constitucionais
acima invocadas, o Tribunal de Contas baixou a Reso~
lução Administrativa nQ 006/83, de 25 de agosto de 1983,
estabelecendo normas para o Controle Externo da Administração do Estado de Rondônia, determinando o
seu§ 2~' do art. l3, que a Secretaria de Estado da Fazenda
remeterá, até o vigésimo dia do mês subseqUente, os seguintes documentos:
a) balancetes mensais, acompanhados em cada trimestre de demonstrativos da movimentação de recursos
de fundos especias ou contábeis;
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b) demonstrativo mensal da receita do Estado, indicando fonte, previsão e realização;
c) demonstrativo mensal do individamento, interno e
externo;
,
d) demonstrativo trimestral sintêtico da despesa fixada e empenhada;
Postas estas consideraç_ões preliminares, pasSo a enfocar o ponto que julgo importante e razão principal deste
documento.
Por diversas vezes ocupei este Plenário para externar
minha preocupação com o atraso na remessa a este Tribunal, dos balancetes mensais, por parte da Secretaria de
Estado da Fazenda, impedindo dessa forma que se proceda a auditoria financeira e orçamentária para o cumprimento das disposições cons_titucionais.
Apenas dois bala_n~tes foram enviados até a presente
data, o de janeiro no dia 29~4-86 e o de fevereiro no dia
11~5-86, ambos ainda expressos em cruzeiros e incompletos por não apresentarem demonstrativo mensal do individamento interno e externo.
A justificativa ap-resentada para a pendência é a de que
a Secretaria encontra-se procedendo a conversão devalores de acord_o com a nova sistemática monetária, confessando assim a desatualização contábil (Ofício n\' 376/GAB/SEFAZ).
Necessário se faz ressaltar que a organização da contabilidade, não deve ser realizada com o objetivo- ú-nico e
exclusivo de atender à lei mas sempre tendo em vista os
serviços que poderá prestar à Administração como ins-trumento eficiente do controle, da análise e da informação.
Diz o art. 83, da Lei Federal n<:> 4.320/64 que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e_ balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:
"Art. 83- A contabilidade evidenciará perante
a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados."
~a lei impondo à contabilidade as regras que deverão
evidenciar através dos registras e relatórios,· o espelho
em que se louvarão as decisões administrativas. E para
isso, a escrituração deverá ser mantida rigorosamente em
dia, para não perder a sua eficácia, como manda a lei.
A contabilidade é o instrumento fundamental do controle, e os pagamentos de despesas só poderão ser efetuados se processados antes pela contabilidade_(Art. 64, parágrafo único, da Lei n>? 4.320/64).
Apesar da contabilidade se encontrar com vários me-ses de atraso, verificamos que a Adminístração Estadual
vem tomando uma série de decisões, como a abertura de
créditos adicionais, contratos administrativos, convênios, etc., sem a existência de relatórios contábeis qUe
forneçam os elementos necessârios a um exame da gerência patrimonial e ao processo' de tomada de decisões.
3. Sabemos todos que, contrariamente ao que se possa imaginar, Corte não pode tudo. O Controle que lhe
outorgam os textos maiores não é ilimitado, como não é
a competência de controle judicial do Poder Judiciário.
Há barreiras, numa e noutra hipótese, levantadas pelas
estruturas constitucionais do_ poder.
Temos tido oportunidade outras ao longo do exercício
de nossas funções, em que nos deparamos com situações
em que não vislumbramos a possibilidade de um julga~
menta pelo Tribunal.
Solicitar medida ou providência da Secretaria de Estado da Fazenda para atualizar a contabilidade, não resolve a pendência, por jâ haver sido tentada mais de uma
vez. Penalizar o Secretário de Estado da F~nda, não
vai sanar a irregularidade, em permitir que o Tribunal
exerça a auditoria orçamentária e financeira. Contas,
mas também serve para denunciar a ilegalidade e irresponsabilidade do governo, que não tendo o instrumento
fundamental do controle, que é a contabilídade, coloca
em dúvida os procedimentos que abre créditos adicionais, os contratos que são firmados sem a identificação
dos recursos para cobrir as despesas e o pior, não conhece a sua capacidade de endividamento,
Os créditos adicio-nais abertos pelo governo, através
de decretos, devido a desorganização contábil por que
passa o Estado, pode-se dizer que estão sendo feitos sem
o c-onhecimento da existência de superávit na arreca-
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dação e utilizados como forma de adquirir recursos orçamentários pa'r<C-manter o poder aquisitivo do Tesouro
Estadual, mas com insuficiênciaS de recursos financeirOs.
Esta iniciativa assemelha ao estelionatâiio _que emite o
cheque, no caso do governo, o empenho, mas, sabendo
da inexistência de fundo.
A situação é tão trágica, que se não fosse o futuro de
nosso Estado, diríamos estar diante de uma comédia.
Sala das Sessões, 31 de julho de 1986.-::- Hélio Máximo Per~ira, Conselheiro.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, a inidãtiva
do nobre Relator além de ser louvável, cristaliza a grande responsabilidade que sempre norteou o procedimento
do preclaro Conselheiro, em todas as atividades que têm
abraçado ou missões que se propõe a realizar,
Sabe o nobre Conselheiro Relator que, devido a desorganização que vem reinando na contabilidade do Estado, o Tribunal de Contas não tem çomo d~empenhar
suas funções de Auditoria Financeira e Orçamentária e,
com-O ConSecjuência poderá estar impossibilitado de exercer sua_ atividade constitucional-§ 2'>', art. 57 -, que é o
de apresentar o minucioso relatório sobre as contas Qo
exercício de 1986, caso o governo não as preste até o sextagésimo dia após a abertura da Sessão Legislativa art. 79, XI-.
A providência ad cautelam proposta pelo nobre Conselheiro Relator, não só resguarda esta Corte de Contas,
mas também serve para denunciar a ilegalidade e irresponsabilidade do governo, que não tendo o instrumento
fundamental do controle, que é a contabilidade, coloca
em dúvida os procedimentos que abre créditos adicionais, os contratos que são firmados sem a identificação
dos recursos para cobrir as despesas e o pior, não conhe-ce a sua capacidade de endividamento.
Os créditos adicionais abertos pelo governo, através
de decretos, devido a desorganização contábil por que
passa o Estado, pode-se dizer que estão sendo feitos sem
o conhecimento da existência -de superávit na arrecadação e utilizados como forma de adquirir recursos orçamentários para manter o poder aquisitivo do Tesouro
Estadual, mas com insuficências de recursos financeiros.
Esta iniciativa assemelha ao estelionatário que emite o
cheque, no caso do governo, o empenho, mas, sabendo
da inexistência de fundo.
A situação é tão trágica, que se não fosse o futuro de
nosso Estado, diríamos estar diante de uma comédia,
Sala das Sessões, 31 de julho de 1986. - Hélio Máximo Pereira, Conselheiro.
L.M. N' 01/86-CJRFU
Porto Velho, 29 de julho de 1986.
Senhores Conselheiro::,
Na qualidade de relator das contas do Governador,
relativas ao exercício de 1986, por disposição regimental,
venho com a presente, expor e solicitar o seguinte:
l, A Constituíção do Brasil confere ao Poder Legislativo o controle da Administração Pública. A ele, compete portanto exerc-er a suprema vigilância sobre a Fazenda Pública, concretizada em atuações como a discussão e aprovação da lei orçamentária; as investigações ou
inspeções; as interpelações a altos dirigentes da administração pública; e, finalmente o exame e julgamento das
contas do Chefe do Poder Executivo. Essas competências constituem, indubitavelmente, elemento da maior
magnitude para avaliação da gestão política e administrativa, realizada pela equipe de governo-em determinado exercício fiscal.
A Constituição Estadual, dentro desse princípio, define que o Controle Externo é exercido pela Assembléia
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Esse controle compreende a apreciação das contas
do Governador do Estado, o desempenho das funções de
auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.
Estatui a Constituição, que o ..Tribunal de Contas do
Estado dará parecer prévio, em sessenta dias, sobre as
contas que o Governador prestar anualmente; não sendo
estas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado à
Assembléia, para os fins de direito, devendo aquele Tribunal,em qualquer caso, apresentar minucioso relatório
do exercício financeiro encerrado, baseando-o nos ele-
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mentos colhidos ao exercer a auditoría financeira e orçamentária" (§ 29 do art. 57).
"É ainda a Constituição que determina que ..a auditoria fmancefra- e -orçamentária será exercida sobre as contas das unidades administrativas dos Poderes do Estado
que, para esse fim, deverão remeter demonstrativos contábeis ao Tribunal de Contas, ao qual caberá realizar aS
inspeções" (§49 do art. 67).
2. Para o_ c~_mprimento das disposições constitucionais acima invocadas, o Tribunal de Contas baixou aRe~·
solução Administrativa n9 006/83, de 25 de agosto de
1983, estabelecendo normas para o Controle Externo da
Administração do Estado de Rondônia, determinando o
seu§ 2>? do art. 13, que a Secretaria de Estado da Fazenda
remeterá, atê o vigésimo dia do mês subseqUente, os ~
guintes dpcumentos:
a) balancetes mensais, acompanhados em cada tri-.
mestre de demonstrativos da movimentação de recursos
de fundos especi~is ou contábeis;
· b) demonstrativo mensal da receita do Estado, indi~~n~o Jante, pr~yi_são e realização;
c) demonstrativo mensal do individamento interno e
externo;
d) demonstrativo trimestral sintétivo da despesa fixada e empenhada.
Postas estas considerações preliminares, passo a enfocar o ponto que julgo importante e razão principal deste
documento.
Por diversas vezes ocupei este Plenário para externar
minha preocupaçãao com o atraso na remessa a este Tribunal, dos balancetes mensais, por parte da Secretaria de
Estado da Fazenda, impedindo dessa forma que se proceda a auditoria financeira e orçamentária para o cum..:
primento das disposições constitucionais.
Apenas dois balancetes foram enviados até a presente
data, o de janeiro no dia 29/4/86 e o de fevereiro no dia
11/5/86, ambos ainda expressos em cruzeiros e incompletos por não aprésentarem demonstrativo mensal do
endividamento interno e externo.
A justificativa apresentada para pendência é a de que a
Secretaria encontra-se procedendo a conversão de valores de acordo com a nova sistemática monetãria, confes-"
sando assim a desatualização contábil (Oficio n9 376/GAB/SEFAZ).
Necessário se faz ressaltar que a organização da contabilidade, não deve ser realizada com o objetivo único-e
exclusivo de atender à lei mas sempre tendo em vista os
serviços que poderã prestar à Administração como instrumento eficiente do controle, da análise e da infor..:
mação.
·
Diz o art. 83, da Lei Federal n"' 4.320/64 que estatui
Normas Gerais de Direito Finanéeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Est8.dos, dos Municípios e do Distrito Federal:
"Art. 83. A contabilidade evidenciará perante
a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiado_s".
E a lei impondo à contabilidade as regras que deverão
evidenciar através dos registras e relatórios, o espelho
em que se louvarão as decisões administrativas. E para
isso, a escrituração deverá ser mantida rigorosamente _em
dia, para não perder a sua eficácia, como manda a lei.
A contabilidade é o instrumento fundamental do controle, e os pagamentos de despesas só poderão ser efetua..:
dos se prOcessados antes _pela contabilidade (Art.. 64, parágrafo único, da Ui n9 4.320/64). ·
Apesar da contabilidade se encontrar com vários meses de atraso, verificamos que a Administração Estadual
vem tomando uma série de decisões, c-omo a abertura de
créditos adicionais, contratos administrativoS, convênios, etC, sem a existência de relatórios c-ontábeis que forneçam os elementos necessários a um exame da gerência·
patrimonial e ao processo de tomada de decisões.
~- S~bemos todos '!ue, contrariamente ao que se possa tmagmar, a Corte nao pode tudo. O Controle que lhe
outorgamA os_textos maiores não é ilimitado, como não é
a compe~npta de controle judicial do Poder Judiciário.
Hâ barretras, numa e noutra hipótese, levan-tadas pelas
estruturas constitucionais do poder.
Temos tido ~portunidade outras ao longo do exercício
de nossas funçoes, em que nos deparamos com situações
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em que não vislumbramos a possibilidade de um julgamento pelo Tribunal.
Solicitar medida ou providência da Secretaria de Esta~
do da Fazenda para atualizar a contabilidade, não resolve a pendência, por já haver sido tentada mais de uma
vez. Penalizar o Secretário de Estado da Fazenda não
vai sanar a -irregularidade, nem permitir que o Tri'bu.na
exerça a auditoria orçarnentâria e financeira.
Se, nem sempre, o Tribunal pode julgar, poderá fiscalizar, apontando irregularidades ou ilegalidades praticados e as levando ao conhecimento de quem tenha poder
para saná-Ias e sancionar os responsáveis._
_
Assim, nc exercício de sua ação de fiscalização, se n9s

afigura correta a aplicação do§ 411 do art. 59, da Constituição Estadual.
A representação de que trata o parágrafo 4~> referido,
prevê os casos de irregularidades ou abusos identificados
pelo Tribunal no exercício de suas funções de control_e, é
comunicação de conhecimento.
lsso posto, se acolhido nosso ponto de vista, de que a
desatu~lização da contabilidade do Estado, impede o
cxercícto de nossa atl_vidade de auditoria financcira __c
orçamentária, o que poderá, inclusive inviabilizar Q atendimento d~ parte final prescrito no § 211 do art. 57 da
Constituição, propomos:
a) Que seja dado conhecimento a augustaAssembiéia
Legislativa do Estado da decisão do Egrégio Plenário,
nos termos do art. 59, § 4~> da Constituição Estadual.
. b) Parece-nos que deverá ser dado conhecimento ao
Exçelentíssiriio Seilh()r Governador do Estado da decisão do_ Tríbunal, dada a preocUpação nossa de que somente com uma contabilidade atuali:z:ada será possível
obter informações necessárias à tomada de decisõe,s e
aprímoramente da Administração.
--b o que me ocorre sugerir, satisfazendo-me o fato de
ter colaborado com este Egrégio Colegiada, na comunhão de minhas preocupações, com o objetivo de chamar a atenção de autoridades superiores que possam intervir a tempo de evitar maiores males para 3. Administração Estadual- José Renato da Frota Uchôa, Conselheiro.
O Guaporé -Porto Velho (RO), 12-8-86.
TRIBUNAL DE CONTAS COMPARA
GOVERNO A ESTEL!ONATAR!O
Ao acusar o Governo_ de_ emiti! empenhos sem recursos financeiros suficientes,-o -coi1.Silheiro Hélio Mãximo,
do Tribunal de Contas, compara o Executivo-rondoníeiil-
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se ao "estelionatárío que emtte O cbeqlle nias sabendo da
in_exístência de fundo". A denúncia consta de um documento encaminhado pelo presidente do TCE, José Baptista de Lima, ao Poder Legislativo, onde Máximo ainda
aftrma que "devido à desorganização que vem reinando
na contabilidade do Estado, o Tribunal de Contas não
ten:t_ cgmo desempenhar suas fuQções_ de Auditoria Financeira e Orçamentária, ficando desta forma imPedido
de exercitar o que prevê a Constituição Estadual. O documento que deu origem à denúncia feita à Assembléia
Legislativa, foi a proposição do conselheiro José Renato
da Frota Uchô-a --que votou a faVOr das contas do Governo de acusando o governo de inadimplência, "quanto
ao e;nvio d~ balancetes mensais para com este Tribuna[, o
que poderá trazer sérias conseqUências à administração
estadual". José Renato explica que este ano apenas dois
balancetes, de janeiro e fevereiro, foram enviados, ambos incompletos. Mais del.fllhcs na página 4.
O Guaporé -

Página 4.

DESORGANIZAÇÃO CONTÃB!L
DO GOVERNO ATRAPALHA TCE
Até ·o-Tribunal de Contas do Estado está encontrando
díflculdades para conseguir seguir a prescrição constituciOrlãl com relaçãO à funçãO de Auditorra- Financeira e
Orçamentária, disse em voto separado o conselheiro do
Tribunal, Hélio Máximo Pereira, apoiando o relatório
enviado à presidência da Assembléia L~gislativa, pelo relator conselheiro José Renato Uchôa.
O documento de José Renato, conforme Hélio Máximo ••também serve para denunciar a ilegalidade e irresponsabilidade do governo, que não tendo instrumento
de controle, que é a contabilidade, coloca em dúvida -os
procedimentos que abre creditas adicionais, os contratos
que serão firmados sem a identificação dOs recursos para
cobrir as despesas e o pior, não conhece a sua capacidade
de endividamento".
-No último parágrafo do documento que assina, Hélio
Máximo, enfoca: "Os créditos adicionais abertos pelo
governo através de decretos, devido à desorganização
contábil por que passa o Estado, pode~se dizer que estão
sendo feitos sem o conhecimento da existência de superávit_ na arr~-~açào e utilizados como forma de (\~guirir
recUITfS-õtÇamentários para manter o POder ãquisítlVO
__ do Tesouro Estadual, mas com insuficiências de recursos
financefrõS. Esta iniciativa assemelha ao estetionatário
que emite o .cheqoe no caso do Gverno o empenho, mas
sabendo da inexistência de fundo".

Jâ em sCu relatório, o conselheiro José Renato Uchõa
afirma sobre o atraso na prestação de contas mensal de
parte da Secretaria de Fazenda do governo ao TCE "apesar da contabilidade se encontrar com vários meses de
atraso, verificamos que a Administração Estadual vem
tomando uma série de decisões, como abertura de créditos adicionais contratos administrativos, convênios, etc,
sem a existência de relatórios contábeis que forneçam os
elementos necessários a um exame da gerência patrimonial e ao processo de tomada de decisões..

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL
7~ Reunião, Extraordinária,
realizada em 17 de setembro

Ãs nOve horas do dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senhor Senador Jorge Kalume (Více-Presidente da
Comissão) e com a presença dos Senhores Senadores Nivaldo ~achado, Hélio Queiras e José Urbano, reúne-se
a Com1ssão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jutah)' _Magu\hães, Mário Maia e Helvidio Nunes. Havendo número regimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada corno aprovada. A ~eguir foram
aprech1das as seguintes matérias: I. Projeto de Lei da Câmara n9 094, de 1986, que '"restabelece direito de servidores públicos, no caso que especifica". Relator: Senador
Jorge Kalume. Parecer: favoráveL Aprovado pro unanimidade. 2. Projeto de Lei da Câmara nl' 017, de 1986, que
"dispõe sobre as unidades orgânicas das indústrias gráficas na administração federal e dá outras providências".
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável,
na forma da Emenda n9 1-CSPC. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei da Câmara n~> 049, de 1986, que
autoriza o Poder Executivo a transformar "Escoia Estadual Américo Renê Giannett" situada em Uberlândia,
Minas Gerais, em "Escola Técnica Federal de Uberlândia" e dá o!ltras providências. Relator: Senador Jorge
KãlU.me. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a t'ratar o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Lui:z: Cláudio
~e Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
hda e aprovada, será assinada por Sua Excelência.- Senador Jorge Kalume, Presidente, em exercício.

